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Bolsonaro apoia desoneração 
da folha por mais dois anos 
Presidente tomou decisão em reunião com empresários e ministros 

Considerada tundamental para a recuperação 
econômica e a manutenção de empregos, a de- 
soneração da folha de pagamentos será prorro- 

gada por dois anos. O presidente Bolsonaro 

SEGUNDO CADERNO 

anunciou a decisão após se reunir com os mi- 

nistros Paulo Guedes (Economia) e Tereza 
Cristina (Agricultura) e lideres de 17 setores 
queempregam seis milhõesde pessoas. O autor 

Vik Muniz: 'Não se pode viver sem empatia” 

Artista brasileiro com maior número de obras em coleções internacionais permanentes 
inaugura exposição em São Paulo vai abrir uma galeria na feira de São Joaquim, em Salvador. 
Para ele, aarte não pode se submeter ao distanciamento físico trazido pelas novas tecnologias. 

ENTREVISTASTEVENS REHEN 

'Psicodélicos 
serão revolução 
na psiquiatria” 

Prolessor da UFRJ e pesquisador 
do Instituto D'Or, oneurocientista, 
maior autoridade do pais no 

estudo sobre os psicodélicos, 

como ay abuascae LSD, preve 

UNA OVA Ta para o tratamento 

dos males psiquicos. PágiNAZ5 

Reajuste de gás da Petrobras 
vai afetar toda a economia 

Alta proposta por estatal pode até quadrupli 
carpreçoa partir de janeiro. Daindústriaacar- 

ros movidos a gás, efeito se espalhará. pkcinais 

BRASILEIRÃO 

Arbitragem sob ataque 

Apesar da VAR, erros frequentes notomelo 
são alvo de críticas e poem em xeque 
Comissão de Arbitragem da CBF, phema 34 

Ataques anunciados nas redes 

do projeto de lei que prorroga a desoneração até 
2026, Efraim Filho (DEM-PB), defendeu que o 
parecer do relator Marcelo Freitas (PSL-MG) 
se ajuste ao prazo de dois anos. PÁGINA IS 

ES GM CMAS 

Antes do incêndio de dois postos de combustíveis em Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Ria, perfis nas redes sociais alertaram sobre confronto 

de grupos de milicianos. Não houve reforço de policiamento. página 25 

Com status de Mao, Xi abre 
caminho para novo mandato 

Alçado ao panteão dos grandes lideres 
chineses, Xi linping pavimenta 
extensão na Presidência até 2028. pámma 27 

OBITUÁRIO 
FREDERIK DE KLERK 

Presidente que 
negociou fim do 
apartheid soma 2: 

Transparência 
nas emendas: 
STF aguarda ação 
do Congresso 
Ministros do Supremo Tribunal Federal es- 
peram um movimento do Congresso para 

dar transparência às emendas de relator an- 

tes de levar o caso para julgamento em ple- 
nário, Corte proibiu execução do orçamen- 
to secreto até que decida sobre a constituci- 

onalidade desse expediente. páginas 

Acordo entre 

EUA e China terá 

impacto no Brasil 

Anunciada na COP26, a cooperação entre 
EUA e China para reduzir emissões de car- 

bono prevê boicote a produtos que tenham 

ligação com desmatamento ilegal, o que po- 
deter consequências nas exportações brasi- 
leiras e ajudar no combate à perda de área 
verde na Amazônia. PÁGINA 

PIRÂMIDE DE BITCOINS 

Permanência 
forçada em 
paraíso do Caribe 

Cinco cúmplices de Glaidson dos Santos, 
o “Faraó dos Bitcoins”, estão desde agosto 

em Punta Cana, no Caribe, evitando 

retornar ao Brasil, intorma CHico Oravio. 
Eles viajaram para festa de lançamento do 
programa de compliance da empresa de 

Claidson, que acabou preso no Rio. pásinaZs 

Nunes Marques joga no 
time do governo no Supremo 

Indicado por Bolsonaro se isolou 
na Corte em decisões favoráveis ao 

EgOVEENO durante il pa ndemia, PÁGINA E 

OBITUÁRIO/CRISTIANA LOBO 

Uma craque 
do jornalismo 

Repórter e analista política das mais 
importantes do país. Cristiana Lúbeo, 

da GloboNews, era conhecida pela 
competência e pela generosidade. ehgena 10 

Referência. 

Lrstiara Lóbo 

teve mais 

Ce-40 anos 

de carreira iG SAT EL 

MERVAL PEREIRA VERA MAGALHÃES 

Pioneira, fez Cris foi guia 
revolução na da minha 
análise política geração 
PÁGINA 10 PÁGINA? 
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A complacência do 
PT coma ditadura 
de Daniel Ortega 
Partido publica nota felicitando 
ditador nicaraguense, depois tenta 
voltar atrás, mas não convence 

LÁ 
patético o comportamento 
dadireção do PT no episódio 
envolvendo a farsesca elei- 
ção do ditador Daniel Orte- 
ga na Nicarágua. À cada dia 

que passa, Ortega se parece mais como 
sanguinário tirano Anastasio Someza 

que ele, à frente dos sandinistas, expul- 
sou do pais em 1979, De lã para cá, fi- 
cou fora do poder apenas entre 1990 e 
2006. Hoje Ortega controla o Legislati- 
vo, o Judiciário, a autoridade eleitoral, 
já deixou grupos paramilitares que o 
apoiam matar manifestantes e, para 
aparecer como “vencedor” no domin- 
go, prendeu candidatos da oposição. 

Naterça-feira, Romênio Pereira, se- 
cretário de relações internacionais do 
PT, deu uma clara demonstração de 
que, no Brasil, viver numa melidado 
alternativa não é monopólio da extre- 
ma direita, Pereira felicitou Ortega 
numa nota em que destacou o “apoio 
da população a um projeto político 
que tem como principal objetivo a 
construção de um país socialmente 
justo e igualitário”. Como assim? 
Diante da repercussão negativa, a 

deputada federal Gleisi Hoffmann, 
presidente do PT, usou uma rede so- 
cial para tentar apagar o incêndio, di- 

zendo que a nota não tinha sido sub- 
metida à direção partidária, Em se- 
guida, o conteúdo do texto que felici- 
tava Ortega foi retirado do site petis- 
ta. As duas medidas foram acertadas, 
mas não convenceram. Ficou faltan- 
do o principal —uma crítica contun- 
dente à ditadura nicaraguense. 
A cúpula petista não pode alegar 

desconhecer o que se passa. Em en- 
trevista aum canal de TV do México 
em agosto, Luiz Inácio Lula da Silva 
aconselhara Ortega a “não abrir 
mão da democracia” e à apreciar a 
importância da alternância de po- 
der, Por que o silêncio agora? 
A explicação é a condescendência 

com que os petistas tratam ditadu- 
ras de esquerda tidas como “ami- 
gas” do partido. Basta lembrar a pro- 
ximidade que havia entre Lula e Fi- 
del Castro ou o histórico da relação 
do PT com Hugo Chávez e Nicolás 
Maduro, No máximo, q ex-presi- 
dente se permite criticar a política 
econômica da Venezuela. 
O PT parece temer perder o apoio 

de quem ainda acredita na ideia ab- 
surda de queuma ditadura de esquer- 
da pode ser boa, um resquícia dos 
anos 1960, Seria também oportuna 

a: revisão da leitura feita por seto- 
uerda dos Anos de Chumbo 

no psi Muitos entre os que pega- 
ram em armas para combater a dita- 
dura militar tinham como meta não a 
democracia, mas a criação de uma 
outra ditadura, alinhada a Moscou. 

Que parte desses jovens tenha sido 
barbaramente torturada e executada 
pela política de repressão do Estado é 
uma das mais terríveis marchas na 
História brasileira, que nunca deve 
ser esquecida, Outro aprendizado 
crucial é evitar a armadilha de retra- 
tar os movimentos revolucionários 

de esquerda da década de 60 coma 
democratas. Não eram. 
Nenhuma ditadura jamais foi, 

nem nunca será a melhor alternati- 
va. Será sempre sinônimo de im- 
prensa silenciada, prisões políticas, 

torturas, desaparecimentos é mor- 
tes. É por isso que todas — à direita 
ou à esquerda, presentes ou do pas- 
sado— devem ser condenadas com 
veemência. O PT, que acerta quan- 
do criticaos pendores autoritáriose 
golpistas do governo Jair Bolsonaro, 

deveria deixar claro que a democra- 
cia é um valor absoluto e condenar 
com vigor as ditaduras de esquerda. 

Juro é a única arma ao alcance para 
conter a inflação descontrolada 
Classe política incapaz de preservar 
equilibrio fiscal torna país refém de 

remédio amargo contra alta de preços 

inflação acumulada em 12 duzira inflação, já que ainda há ociosi- 
meses não para de subir dade uma distância grande entreo que 
De outubro à outubro, foi a economia tem forças para produzir e 
de 39% a 10,7%, Errou 
quem acreditava numa in- 

temporária, resultado apenas da 

Eai, e pecado pe 
la pandemia. A alta de preços está des- 
controlada: subiram alimentos e servi- 
ços, combustiveiseenergia, vestuários 
transporte. Às consequências para à 

população são dramáticas —e os cfei- 
tos políticos, incontornáveis. 
Pesquisas de opinião confirmam que 

a pauta econômica superou a pande- 
mia como eixo de preocupação dos ci- 
dadãos. Felizmente, o Brasil ainda 
dispõe de meios para detera espiral dos 
preços, mas o governo precisará agir rá- 
pido, com toda à energia necessária. 
Trata-se, por sinal, de questão de sobre 
vivência para quem disputaa reeleição. 
A inflação resulta, segundo os manu 

ais de economia, da interação de qua- 
tro forças: inércia, câmbio, expectati- 
vas e pressão da demanda sobre a pro- 
dução. Na conjuntura atual, apenas o 
último fator tem contribuido para re- 

oque ela de fato produz. Todos os de- 
mais três fatores pressionam 05 
A alta consistente no índice de infla- 

ção ao longo dos meses traduz o pri- 
meiro fator: a inércia (influência dos 
preços do passado no futuro). Empre- 
sários reajustam suas tabelas para arcar 
com custos mais altas, como enerpia, 
combustíveis ou aumentos salariais. 
Trabalhadores fazem pressão por mai- 
ores salários para poder pagarcomidae 
transporte mais caros. E por ai vai. 
O câmbio — fator — deve- 

ria funcionar como válvula de escape 
da inflação. A demanda externa por 
commodities brasileiras aumenta as 
exportações, atrai dólares e deveria 
derrubar a cotação da moeda. Com is- 
so, produtos importados deveriam se 
tornar mais competitivos e obrigar as 
empresas brasileiras a segurar os pre- 
ços. Por que isso não acontece? Pela 
mesma razão que deteriora o terceiro 
fator, as expectativas: desconfiança. 
Asituação de incerteza politicaedes- 

controle fiscal (que culminou na ame- 
aça ao teto de gastos) cria dúvida entre 
os Investidores sobre a capacidade de o 
governo honrar seus compromissos, 
piorando as expectativas. Com duas 
consequências. Primeiro, o dólar se 
torna refúgio para preservação da capi- 
tale deixa de cumprir seu papel regula- 
dor da inflação. Segundo, o governo se 

Vi OD Ea pe TORNO ja dpi 
tarodinheiro recisa 
à buraco fiscal pica pd 
Ser um ajuste nas contas irado 

cora que assegure, ao longo do tempo, 
solvência e controle da divida pública 
— a que resta éo teto moribundo —, os 

juros sãoa arma de que o país dispõe pa- 
rainterferirnos outros fatores. Juros al- 
tas funcionam coma um imã para o ca- 
pital. Ajudam a segurar câmbio e de- 
manda, portanto os preços. São um re- 
médio amargo, pois significam menos 
investimento produtivo e menos em- 
prego. Mas, nocurto prazo, éoúnico ao 
alcance, enquanto temos uma classe 
política incapaz de entender a releván- 
clado equilíbrio fiscal para o país e para 
sua própria sobrevivência. 
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Cristiana Lôbo 

ps licença aos leitores deste espaço para fazer 
uma pausa nasanálises da política edaeconomia 

para render uma homenagem. Nós, jornalistas, so- 
mos bichos por vezes arrogantes, sa be-tudo demais, 
para reverenciar aqueles e aquelas que vieram antes 
de nús abrindo portas, roçando o caminho, ensinan- 
do o riscado. E ontem nós perdemos, o Brasil per- 
deu, uma dessas jornalistas que foram guias de mui- 
e erações, inclusive daminha. 
Cheguei a Brasília aús 26 anos, já com quatro anos de 

cobertura de política na bagagem, mas crua de tudo. Já 
naquelaépoca, 1999, osgrandes nomes da análise políti- 
caeram de mulheres: Dora Kramer, Eliane Cantanhéde, 
Tereza Cruvinel, Helena Chagas e ela, Cristiana Lóbo. 

Eu olhava para aquelas grandes damas do jornalismo 
político, cujos nomes e fotos encimavam as principais 
colunas dos jornais, e as achava inalcançáveis. 

E, das muitas coisas que trabalhar em Brasília en- 
sina, uma é que lá está todo mundo ralando no dia a 
dia do Congresso, nos quebra-queixos no Planalto, 
fazendo portaria em ministérios, levando chá de ca- 

deiraem gabinetes. 
Em todos esses espaços, Cristiana sobressaía com seu 

humor irreverente, sua crítica ácida aos poderosos, sua 

análiseargutae rápida e, em igual medida, sua generosi- 
dade genuína com os colegas mais jovens, recém-chega- 
dosouque ela mal conhecia. 
Essa não é uma qualidade abundante no jornalis- 

mo, ou ao menos não era nas redações eminente- 
mente masculinas, competitivas e dominadas pela 
cultura do grito como exercício de poder deonde eu 
vinha, em São Paulo. 

O aprendizado que tive com a Cris e com essas outras 
mulheres — sobretudo com uma delas, Renata Lo Prete, 
minha chefe, mentora e depois, hoje e para sempre irmã 

—foi atradução na prática deuma palavra cujo significado 
demorei a absorver: sororidade. 

Cristiana, ao ser precursora da análise política na televi- 
são já depois dos 40 anos. quebrou muitas barreiras aomes- 
mo tempo. À primeira, de gênero. Se, no jornalismo im- 
presso, as mulheres já davam a letra, como eu disse, na TV 
os espaços ainda eram fechados áopinião feminina, princi- 
palmente num tera espinhoso como a política. 
Outra barreira foi a do etarismo. Hoje não é inco- 

mum que jornalistas que fizeram sua carreira escre- 
vendo sejam convocadas para a frente da tela depois 
dos 40, mas isso foi revolucionário nos anos 1990, e 

todas nós, que chegamos depois, 
Perdemos,o devemos muito a ela, Miriam Lei- 

Brasil perdeu, táceoutras pioneiras. 

umadessas  Aaridez,apressa co ódio reinan- 
jornalistas que tesnoambiente virtual, onde estra- 
foram guias de tegicamente a imprensa foi esco- 

muitas gerações, Ihida pelos políticos, e mais acen- 
inclusive tuadamente pelo bolsonarismo, 
da minha como inimiga pública número um, 

impedem que mostremos ao leitor, 
espectador e ouvinte que somos de came e osso. 
Assim como em ap le ramo da atividade humana, 
também o jornalismo é feito a partir dotrabalho de gera- 
ção após geração, cada uma com seus desafios, suas ca- 
racteristicas e, sobretudo, seu legado para as próximas. 
Se somos muito pródigos em apontar tendências na po- 

litica, na economia e nas artes. em cobrir fatos que se tor- 
narão históricos dali a alguns anos cem destacar profissio- 
nais de relevo em múltiplas atividades, ainda somos muito 
tímidos, por vezes o generosos, em contar a história 

dos homens e mulheres que constroem o edificio da im- 
prensa brasileira. 
A marte prematura da Cristiana deixou muito clara a 

importância que ela teve nessa construção. Perdemos 
uma referência e uma incentivadora do nosso trabalho. 
Homenagear quem veio antes de nós é um reconhe- 

cimento de que não seríamos quem somos se não ti- 
véssemos tido pessoas a nos pegar pela mão. Essa é 
uma lição que procuro pôr em prática diaa diano meu 
trabalho. E esta coluna éum agradecimento a ela, que 
fará tantafalta, ea todos esseshomens emulheres que 
meestenderam a mão. 
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FLÁVIA 
OLIVEIRA 

De improviso 
e desmonte 
presee um pais mergulhado na vulnerabili- 
dade social, provocada por meia década de 
recessão e estagnação, agravada por dois anos 
da mais letal pandemia em um século. Imagi- 
ne um pais com 19 milhões de famintos, que 
disputam ossos e pelancas em caminhões e li- 
xeiras no coração das metrópoles, Imagine 
um país com quase 14 milhões de desempre- 
gados e ur em cada quatro trabalhadores na 
informalidade. Imagine um país em que cri- 
anças e adolescentes ficaram ano e meio sem 
iráescola e, por isso, passaram a enfrentar in- 

segurança alimentar e violência doméstica. 
Esse paiséo Brasil, cogoverno Jair Balsonaro, 
diante da tragédia, desmontou o mais bem- 
sucedido programa de transterência de renda 
já implementado, o Bolsa Família, para pórno 
lugar um obscuro substituto, o Auxílio Brasil. 

Desde o anúncio do fim do Bolsa Família, cu- 

jos últimos pagamentos foram creditados na vi- 
rada do mês, a política social mergulhou mum 
marde dívidas, que abarca população esistema 
de assistência social, especialistas e parlamen- 
tares. Na capital fluminense, nesta semana, as 
unidades do Centro de Referência em Assistén- 
cia Social (Cras ) em dez àreas do Rio viram a 
demanda por atendimento triplicar, principal- 
mente nos bairros da Zona Oeste e nos conjun- 
tos de favelas da Zona Norte, caso da Marée dos 
complexos do Alemão e do Chapadão. 
— Faziamos 70 cadastros por dia em mé- 

dia, Nos últimos dias, os Cras amanhecem 
com filas de 200 pessoas —, contou a secre- 

tária municipal de Assistência Social, Lau- 
raCarneiro. 
Tanto beneficiários do Balsa Família quanto 

pessoas que receberam o Auvelio Emerpenciale 
querem se inscrever no Cadastro Unico estão 
lotando os pontos de atendimento da prefeitu- 
ra. Saem, em grande parte dos casos, sem infor- 

mação. O Ministério da Cidadania informou 
é neste mês, “aproximadamente 14,5 mi- 
lhões de famílias serão atendidas” (com repasse 
médio de R$ 217), sem especificar o total por 
estado ou municipio. Em dezembro, o total de 
famílias cobertas como Auxilio Brasil passará a 
17 milhões (50 milhões de pessoas), número 
suficiente para zerar à fila de espera do progra- 
ma. Ano que vem, de eleição presidencial, a in- 
tenção é pagar R$ 400 de janeiro a dezembro. 
—U governo ue SOcuer apresentou as Cl- 

tas que o levaram a esse desenho, nem a im- 
pacto esperado em redução da pobreza ou da 
desigualdade, coisas básicas em política social. 

Por que pagar R$4004 17 milhões,não R$ 350 
a20milhões de famílias? Não sabemos —ana- 
lisouwa socióloga Letícia Bartholo, especialista 
em políticas públicas e gestão governamental. 
Há um rastro de interrogações pelo cami- 

nho. Como não houve diálogo, reuniões, infor- 
mações trocadas Com EOVEIDOS estaduais e 

municipais, as equipes locais não têm condi- 
ções de prestar esclarecimentos à população. 

As prefeituras também não tiveram acesso à 
base do Auxílio Emergencial para efetuar o 
cruzamento de dados, 
O Balsa Família foi uma política orientada 

aos arranjos familiares, sóbretudo com crian- 
ças, gestantes e nutrizes;o auxílio de enfrenta- 
mentoà pandemia, a individuos. Ainda segun- 

doo Ministério da Cidadania, o Auxílio Emer- 
gencial atendeu 39,4 milhões de pessoas em 
2021, dos quais 34,4 milhões receberam a últi- 
poa parcela, Do total, 9,3 milhões estavam no 

Bolsa Família, 4,5 milhões no Cadastro Unico 
e 20,5 milhões habilitaram-se pelo aplicativo 
da Caixa. Significa que, em novembro, 25 mi- 

lhões de brasileiros estão sem proteção social. 
Na cidade do Rio, a prefeitura conseguiu 

habilitar 41 mil lares no Bolsa Familia de ja- 
neiro a abril. Foi esse o prazo-limite estabele- 
cido pelo governo federal para inclusão nos 
sete meses do Auxílio Emergencial 2021, Em 
outubro, 303 mil domicílios cariúcas esta- 

vam no Bolsa Família, cerca de milhão de 

habitantes. O Auxílio Emergencial, por sua 

vez, foi pago a 1,5 milhão de pessoas. É possi- 
vel que meio milhão de moradores da cidade 
estejam sem renda a partir deste mês, De 
maio para cá, 41.796 novas famílias foram in- 
seridas no Cadastro Unico, mas não há certe- 
za de que serão incorporadas ao novo progra- 
ma em dezembro. 
Desde o início da pandemia, o govermo Bol- 

sonara já alterou a política social quatro ve- 
zes. No ano passada, pagou auxílio emergen- 

cial de R$ 600; depois, de R$ 300. Em 2021, 
suspendeu o programa por todo a primeira 
trimestre; ressuscitou-o em abrilcom valores 
de R$ 150, R$ 250 e R$ 375. Gastou mais de 
R$ 350 bilhões sem obter resultados dura- 
douros em diminuição da pobreza e da misé- 
ria. Agora, com arquitetura orçamentária 
precária (e ainda pendente de aprovação no 
Senado), sepultouo Bolsa Família para im- 
plementar um programanovo, comnoavas re- 
gras, nenhum diálogo, pouca transparência e 

parte do benefício com prazo determinado, 
um ano. De improviso e desmonte, vivemos. 

Opinião | 3 

BERNARDO 
MELLO FRANCO 

Cartão 

vermelho 

Nº tim do ano passado, Jair Bolso- 
naro ameaçou dar “cartão ver- 

melho” a quem admitisseo planode 
extinguir o maior programa social 
do país. “No meu governo, está proi- 

bida falar a palavra (sic) Renda Bra- 
sil. Vamos continuar com o Bolsa 
Família e ponto final”, sentenciou. 

Mais uma vez, o presidente traiu o 
próprio discurso. Numa canetada, 
acabou com o Bolsa Família e desor- 
ganizou a rede de proteção aos mais 
pobres. Agora promete abrigá-los no 
Auxílio Brasil, que deve começar a 
ser depositado na semana que vem. 
O novo programa nasce sob à mar- 

cadachantagem., O governo condici- 
onou seu pagamento à aprovação do 

calote em dividas judiciais. Se os de- 
putados barrassem a emenda, falta- 
ria dinheiro para os necessitados. O 
argumento era fajuto, mas ajudou 6 

Planalto a cabalar votos na Câmara. 
Contra os beneficiários, a chanta- 

gem é ainda mais explícita. O Mi- 
nistério da Cidadania informou que 
a novo piso de R$ 400 terá “caráter 
temporário, até 31 de dezembro de 
2022". Adatacoincidecomo último 
dia do mandato presidencial. Isso 
equivale a dizer que o auxílio será 
cortado seo capitão não for reeleito, 

Criado no início do governo Lula, o 

Bolsa Família acumulou prêmios no 
Brasile no exterior. O programa unifi- 
cou é aperfeiçoou experiências da era 
EH. como o Auxílio Alimentação e o 
Bolsa Escola. Além de reduzir a pobre- 
za, ajudou a derrubar os índices de 
evasão escolar e mortalidade infamtil, 
Dias antes de completar 18 anos, foi 
extinto por medida provisória. 
Bolsonaro parece ter concretizado 

um antigo desejo. Quandoeradeputa- 
do, diciunsia Bolsa Família de “es- 
mola" e"farelo”. Disse que o programa 
servia para transformar “pobres coita- 
dos” em “eleitores de cabresto do PT”. 

C'capitão mudou de tom na campa- 
nha de 2018, mas nunca escondeu o 
desprezo por quem depende da aju- 
da. Há duas semanas, afirmou que os 
beneficiários “não sabem fazer quase 
nada”. As filas registradas em todo o 
pais mostram que seu governo não 
sabe nem organizar um cadastro, 
Omtemo presidente voltou a se exi- 

mir de responsabilidade pelo retorno 
da fome."A imprensa mostra pessoas 
pegando osso. Culpa de quem? Do 
Bolsonaro”, reclamou. O homem sá 

está preocupado com uma coisa: es- 
capar do cartão vermelho do eleitor. 

Como regular 
as redes? 

UU” dos grandes dramas que recaem sobre 
P legisladores atentos é como regular as 

redes sociais, As próprias grandes compa- 
nhias desejam regras mais claras sobre o 
que pode ou não pode. Mas não há muita 
gente que entende tanto das leis específicas 
quanto da tecnologia envolvida que tenha 
se debruçado sobre o problema. Uma des- 
sas pessoas é Daphne Keller, que foiadvoga- 
da do Google e hoje dirige, na Universidade 
Stanford, um programa voltado justamente 

ara o estudo de regulamentação de plata- 
armas. Vale seguir seu raciocinio, 
O problema principal nas redes sociais 

são os algoritmos de amplificação. São pro- 
gramas de inteligência artificial que deci- 
dem que postagens aparecem em nossas te- 

las e em que ordem. São úteis por ser capa- 
zes de trazer para a frente conteúdo que de 
fato nos interessa, São igualmente respon- 
sáveis por espalhar desinformação, provo- 

car ódio, polarização, radicalização. 
Pois existem trêscaminhos paraencararo 
problema da regulação. 
O primeiro é um que determina que há 

conteúdos ilegais, e as plataformasdevem ser 
punidas quando o distribuem. Racismo, por 
exemplo, é ilegal no Brasil. Hoje. a responsa- 

bilidade é de quem publicou, não da platafor- 
ma. Uma regulação poderia mudar isto. 
Mas, pormelhor que sistemas de inteligên- 

ciaartificial sejam, eles não são bons em com- 
preender sutilezas — como distinguir uma 
ameaça real de uma sátira. Sob a ameaça de 
punição, as plataformas provavelmente cen- 

surariam, por via das dúvidas, restringindo 
em muito os debates on-line. 
O segundo caminho é tentar controlar a 

ampla distribuição de conteúdo que seja le- 
gal, porém danoso. Desinformação sobre va- 
cinas não é necessariamente ilegal. A se 
cação pode vir de um engano cometido em 
boa-fé ou da má interpretação de dados reais. 
O dano ocorre quando as plataformas distri- 
buem amplamente esse conteúdo, desinfor- 

mando muita gente. 
Sistemas de O risco, novamente, é 
inteligência as plataformas começa- 
artificial não são rem acensuraratortoea 
bons em entender direito por sua incapaci- 
sutilezas, dade de analisar tudo. 

distinguir uma E há um terceiro cami- 
ameaça real nho, que não tenta legis- 
de uma sátira lar sobre que informa- 

ção pode ou não. E quan- 
do possibilidades mais interessantes surgem. 
Uma é algo similar aos circuit breakers dos 

pregões em Bolsas de Valores. Se uma posta- 
“m começa viralizar muito rápido, as plata- 
ormas seriamobrigadas a reduzir a velocida- 
de, Há desvantagens: informação de interes 
se público também sofreria. É o caso de noti- 
cias de grande impacto. Daquelas que mere- 
cemo bome velho plantão do telejornal, 
Outra possibilidade é dar aos usuários 

controle dentro das plataformas. O motivo 
por que conteúdo extremista viraliza é que 
nossa reação visceral é clicar. Mas todos 
compreendemos que nossas reações visce- 
rais não são necessariamente as melhores, 
Quando temos tempo de pensar, agimos di- 
ferentemente. Hoje, os algoritmos alimen- 
tam essa reação visceral porque não nos dão 
aoportunidade de intervir no cardápio que 
nos oferecem. 
Se pudéssemos dizer que não queremos 

ver tanto um tipo de conteúdo, que o algo- 
ritmo não deve selecionar postagens para 
nós a partir do que clicamos nas madruga- 
das insones, tudo seria muito diferente. 
Háumcaminhosimilar. Hoje, no Facebo- 

ok, as informações à nosso respeito que a 

plataforma colhe alimentam o algoritmo 
proprietário da próprio Face. Mas e se pu- 
déssemos ter opções? Empresas jornalísti- 
cas poderiam oferecer a seus leitores algo- 
ritmos concorrentes, igrejas poderiam fa- 
zê-lo, ou mesmos grupos políticos, ONGs, 
Poderíamos escolher que algoritmo seleci- 
ona o que vemos nas redes. 
Ninguém censura nada, passamos a ter a 

liberdade de escolher quem edita. 
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STF vai julgar foro de Flávio Bolsonaro 
MAmEE  Gimar Mendes quer levar à apreciação passa Segunda Turma ras próximas semanas 

SINAIS ÀS CLARAS 

Suxta-leira 32 10.202) 

STF aguarda ação do Congresso para 
definir destino do orçamento secreto 

MELSOR rs TE FI 
me o! oa A E [ae ij 

Em análiso. Por Bvotos a ai,o Supremo proiblu, em caráter liminar, a beração das emendas docrçamento secreto e cite [il garn nas prúximas semanas à loga! dade ee instrumento 

MARIANA MLIEE 
mantra manirEso sglobo com be 
anais 

inistros do Supremo Tri- 
bunal Federal (STF) têm 

se mostrado dispostos a apre- 

ciar o quanto antes a legalida- 
de das emendas do chamado 

Orçamento secreto para tentar 

pór fim ao degaste da relação 
com o Congresso, deflagrado 
pela decisão da Corte de sus- 

pender esses pagamentos. Pa- 
ralevaro casoao plenário con- 
tudo, as magistrados esperam 
que o Legislativo faça a sua par- 

te e formalize o compromisso 

de dar transparência à execu- 
ção desses recursos, oque hoje 

ão acuntece. 

Por & votos a 2, o tribunal 
proibiu a liberação dessas 
emendas até deliberar sobre a 

constituctonalidade do instra- 

mento, pelo qual o relator do 
Orçamentotemo poder de en- 

caminhar diretamente aos mi- 

nistérios sugestões de deputa- 
dose senadores para aplicação 
de recursos da União. Nesse 

processo, porém, não é divul- 

gado o nome do parlamentar 
que figura como autor de tal 

solicitação. Essa fatia do Erário 

corresponde a R$ 16,8 bilhões 
em 2021, dos quais R$ 9 bi- 
lhões já foram empenhados. 

ou seja, reservados para gasto. 
Além da falta de transparên- 
cia, as emendas de relator não 
são distribuídas igualmente 

entre todos os parlamentares. 
Integrantes do Supremo ou- 

vidas pelo GLOBO na condi- 

ção de anonimato defendem 

que o julgamento de mérito 
OCOTTA nas próximas semanas. 

Eles consideram importante 

botar um ponto final na ques- 
tão. Quando determinou à 
suspensão do pagamento das 

emendas por meio de liminar 

— decisão provisória, posteri- 
ormente referendada pelo ple- 
nário —, Rosa Weber, relatora 

do caso, estabeleceu que a me- 

Q 
“A nós vai caber propor 

um projeto de lei para 
ficar mais Iransparente 
(a emenda de relator)” 

Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara 

dida valerá até que o STF for- 
me um entendimento final so- 

bre o assunto. 

Ao analisar o cerne da ques- 
tão a respeito das emendas de 
relator, o tribunal pode liberar 

os pagamentos relativos a 
2021, mas, seo fizer, o condici- 
onará à implementação de re- 

gras de transparência para as 

futuras execuções. A exigência 
é um consenso entre os mem- 

bros da Corte, inclusive os que 

discordaram da interrupção 
dos pagamentos, como Gil- 
mar Mendes. Emum outro ce 
nário, interlocutores do STF 

também entendem que, ao 

menos em tese, 05 ministros 

podem decidir pela inconsti- 

tucionalidade das emendas de 

relator, o que poria um fim ao 
artifício, que tem sido usado 
pelo governo para conquistar 
apoio no Congresso. 

RECADOS NOS VOTOS 
Tanto Rosa Weber quanto à 

ministra Cârmen Lúcia, ao 
votarem, já indicaram consi- 

derar as emendas de relator 

um instrumento antidemo- 
crático. “A utilização de 
emendas orçamentárias co- 
mo forma de cooptação de 

apoio político pelo Poder Exe- 
cutivo, além de afrontar o 
princípio da igualdade, na 

medidaem que privilegia cer- 
tos congressistas em detri- 

mento de outros, põe em ris- 
co o sistema democrático 

mesmo”, escreveu a primeira. 

Na manifestação em cará- 
ter liminar, a relatera disse 

ue viacom “perplexidade a 

escoberta de que parcela 
significativa do orçamento 
da União esteja sendo oler- 
tada agrupo de parlamenta- 

res, mediante distribuição 
arbitrária entabulada entre 
coalizões políticas, para que 

tais congressistas utilizam 
recursos públicos conforme 
seus interesses pessoais. 

Apesar da disposição dos 
magistrados para pautar e 
iniciar o julgamento do méri- 

to com brevidade, caberá a 

Rosa Weber liberar o proces- 
so para a pauta. Só então será 
possível que o presidente da 

Corte, Luiz Fux, marque uma 
data para a deliberação. Na 
avaliação de integrantes do 

STE. a confirmação da limi- 

nar dada pela ministra na 
sexta-feira mostrou que a 
Corte não viu com bons 

O PASSO A PASSO DAS VERBAS 

O que são as emendas parlamentares 

À Constitução ce 1988 estabelece que deputados E senadores podem 
propor alterações na le: orçamentária apresentada pelo governo. Às 

chamadas emendas parlamentares permitem que eles direcionem 

recursos públicos para necess dades de estados & municipios. 

CAMINHO DAS EMENDAS 

O governo envia ao 

Congresso e projeto de 

lei orçamentária, Com 

fixações de pastos E 

estimativas de receitas para 

O ano seguinte 

TIPOS DE EMENDAS 

Individuais 

São apresentadas pelos 

513 depulados e &l 

senadores, até o limite 

de 25 emendas por 

parlamentar Ão menos 

metade do va or deve 
ser destinado à área da 
saúde. Sua cxecução É 

obrigatória desde 2015. 

O QUE 
MUDOU 

ORÇAMENTO 

AS 9,670 

cada estado no 

bilhões 

Deputados & senadores 

propõem emendas 

individuas ou colet-vas para 

destinar recursos a cbras, 

projetos e atividades Em suas 

hases eleitorais 

De bancadas estaduais 

O número de emendas 

para cada bancada 

varia de acordo com o 

numero de assentos de 

Congresso. Sua 
execução é obrigatóra 
desde 2019 e metade 
do montante precisa 

ser deslnado a obras, 

ORÇAMENTO 

AS 730] 

bilhoma 

A partir de SUA as despesas indicadas pelo 
relator [oram smpladas é passaram & 
represantar à malór tatiá dos recursos 

destinados à emendos O governo é o 

Emendas Indriduas e de 

bancada são impasilivas, Ou 

seja. têm execução obrigatória. 

mas 0 poverno dita o ritmo da 

liberação dos recursos, O que, na 

prática, pode ser usado para 

garantir apoio político 

Das comissões tócnicas 
da Câmara e do Senado 

As comissões das duas 

Casas, ass Mm Como suas 
Mesas Diretoras. podem 

apresentar entre qualro 

e oito emendas. Sus 
Execução não é 
imposliva e, por isso. é 

comum que os repasses 

ão GCbrram. 

ORÇAMENTO 

Do relator 
São fetas pelo 

pariamentar escolhido 

para produzir o parecer 
final sobre o Orçamento 

e, pelo regimento dó 
Congresso. têm a 
finalidade de corrigir 
Erros OU OMussões, À 

EXECUÇÃO não É 

obrigatória 

ORÇAMENTO 

PEDIR 

bilhões 

prés dentada Câmara, Arthur Lira 
(FP-AL), passaram a fazér acordos para 
destinar essas amébndas a alguna 
deputados & senadores 

DIFERENÇAS NA TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS 

EMENDAS INDIVIDUAIS E 
E COLETIVAS | 

4 

Há limite fixado para o número de programas 

beneficiados e para total de recursos 

disponíveis para cada parlamentar ou bancada 

Embora à poverno controle o ritmo de 

Iberação de recursos, a distribuição é 

igualitária entre 05 parlamentares 

Fonte: Siga Brasil! Sonado 

Há clarera sobre quem são 05 autores, 
quais 05 programas contemplados & 
qua cidades e estados são atendidos 

( Não é possível saber qual partamentar é 
“padrinho” da destinação dos recursos 
indicados pelo relator, no quê ficou 

conhecida como “orçamento secreto” 

(2) O orçamento autorizado para é ano é 

de Rá Lh,8 bilhões, mas não há regras 

para a destinação dos recursos 

(3) Não há parantioa de distribuição igualitária 

entre parlamentares. U relator tem o poder 

de Indicar a destinação dos recursos E 

pode beneficiar deputados e senadores que 

apo am O purémo 

Editoria da furto 

olhos a pressão feita pelo 

Congresso para queadecisão 
fosse revogada. 

Depois de o plenário chan- 

celar a posição de Rosa Weber, 
parlamentares deram sinais 

de estarem dispostos abaixar a 
temperatura do impasse. Des- 
de então, deputados, princi- 
palmente, e senadores articu- 

lam uma saída para dar trans- 
parência às emendas de rela- 
tor. Isso poderia se dar por 
melo de um recursoa ser apre- 
sentado à Corte ou por um ins- 
trumento legislativo, como 

projetos de lei, por exemplo. 

PLANOS EM CURSO 
Conforme OGLOBO adian- 

tou ontem, uma das ideias é 

protocolar um pedido de re- 
consideração em conjunto 

com a aprovação de um no- 
vo regramento para a distri- 

buição desses recursos, blo- 
queados pela decisão. À ini- 

clativa séria para dar mais 

publicidade às indicações 
de congressistas por meio 
das emendas de relator. 

Em paralelo, há outra estra- 

tégia cogitada, Parlamentares 
pressionam para que o gover- 
no envie até a próxima terça- 

feira projetos de lei no escopo 
do Orçamento para transhor- 

mar esses gastos em outro tipo 
de despesa, com carimbo dife- 

rente. O atalho, porém, ainda 
não conta com uma posição 

assertiva do Planalto. 

Em outra frente, o deputa- 
do Marcelo Ramos (PL- 
AM). vice-presidente da 
Câmara, apresentou um 
projeto de resolução pre- 
vendo que o parlamentar 
responsável pela indicação 

da emenda de relator e o Ór- 
gão que vai se beneficiar dos 
recursos sejam identifica- 

dos. o que não ocorre hoje 
com este instrumento. Para 

ele, as modificações, caso 

concretizadas, represen- 
tam um “avanço no sentido 

da transparência pública”, 
Jão presidente a Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), confir- 

mou ontem sua intenção de 
quea Casa proponha medidas 
para tornar mais transparen- 
tes as emendas do orçamento 
secreto, Às iniciativas em de- 
bate, no entanto, não modifi- 

cam a possibilidade de atua- 

ção do Executivo e da cúpula 
do Congresso para promover 
distribuição desigual de re- 

cursos, ponto essencial do 

que esti em análise no STF 
áàumadiscussão, celaé 

transversal a respeito desse 

assunto. Ela tem uma narra- 
tiva canóssovaicaberescla- 
recer mais ainda, com mais 

transparência, propondo o 
que pode ser possível com 
um projeto de lei que altera a 

resolução zero um para ficar 

mais transparente — disse 

Lira ao jornal “Folha de 5, 
Paulo”, em Lishoa, onde par- 

ticipou de um evento de co- 

memoração dos 25 anos da 
Comunidade dos Países de 

Lingua Portuguesa (CPLP). 
Ele afirmou ainda que se a 

execução do orçamento fi- 
casse toda sob a responsabi- 

lidade do Executivo, seria 

ainda mais dificil a divulga- 
ção das informações relati- 
vas aos pagamentos. Lira ar- 
gumentou ainda que as 
emendas são importantes 
paraa “vida das pessoas”. 

— É importante que se dê 

oportunidade ao Parlamento, 
que sempre foi aberto, que 
modifica a vida das pessoas 

com essas emendas, de expli- 

car e de deixar este debate 
mais claro, sem politizá-lo co- 
mo tudo que vem acontecen- 
do no Brasil — concluiu o de- 

putado. (Colaboraram Bruno 
Goes e Marlen Couto) 
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Nunes Marques atua em sintonia com o Planalto 
Decisões do ministro do STF validam declaração de Bolsonaro de que ele 'empata o jogo' na Corte para o governo. 
Internamente, avaliação é que, com o tempo, magistrado deverá se descolar e adotar postura mais independente 

ANDRÉ DE SONEA 
andre penta oghbo com br 
gaasii 

rir ministro indicado 
pela presidente Jair Bolso- 

naro ao Supremo Tribunal Fe- 
deral (STE), Kassio Nunes 
gira eira atuando, em pe 

ral, afinado com os interesses 

do governo, o que valida a de- 
claração dada pelo presidente 
na terça-feira de que há “10%” 

detedentroda Corte. Naocasi- 
ão, o mandatário reforçou que 
omagistrado tem"empatado o 

jogo” ao pedir vista de proces- 
sos que interessam ao Executi- 
voe, como expediente, inter- 
romper julgamentos e ganhar 
mais tempo para analisá-los. 
Independentemente do ins- 
trumento que usa no tribunal 
— pu se sai vitonoso cu não —, 
o fato é: desde que tomou pos- 
se, em novembrode 2020, Nu- 
nes Marques joga no time de 
Bolsonaro. Internamente, mi- 

nistros avaliam que, com 0 
passar do tempo, a tendência é 

que ele possa se “descolar” do 

presidente e adotar uma pos- 
tura mais independente. 
Procurado pelo GLOBO, 

Nunes Marques informou 

pormeio de assessoria de im- 
prensa que decide todos os 
casos “com base em sua for- 

mação e consciência juridi- 
ca, de acordo com as leis e 
com a Constituição”. Uma 
das decisões mais polêmicas 
equeo deixou isolado mo STE 
foi relacionada ao enfrenta- 

mento da Covid-19. No co- 

meço de abril, em meio ao 

agravamento da pandemia, 
ele estabeleceu que estados 
municipios não poderiam 

impedir a realização de cul- 
tos e missas. O plenária de- 
pois derrubou a medida. 

Também não convenceu às 

colegas quando, no ano pas- 
sado, entendeu que apenas o 

governo federal, e não os es- 

tados, pode determinar a 
obrigatoriedade da vacina- 
qiode Covid-lO. 

Nunes Marques interrom- 

peu ainda o julgamento de 
ações em que há expectativa 
paraderrubaros decretos pre- 

sidenciais que facilitaram a 
compra de armas, votou para 
minimizar as perdas dogover- 

no com a arrecadação de tri- 

butose para barrar à candida- 
tura deum adversário político 
em eleição na Câmara, Du- 

rantea CPI da Covid, toi oque 

mais decidiu contra os inte- 
resses da comissão. 

Nunes Marques tem um 

perfil “garantista”, ou seja, 
mais atento aos direitos e ga- 
rantias dos investigados. As- 

sim, em vários julgamentos 

penais, inclusive de réus na 
Lava-jato, deu votos favorá: 
veis a eles. Uma exceção im- 

portante foram os posiciona- 
EDenos para manter a tm par- 

cialidade do ex-juiz Sergio 

Moro e as condenações im- 

postas ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, A maio- 

ALINHAMENTO AO EXECUTIVO 

NUNES MARQUES 
> Cultos na pandemia. Votou a 

tavor da liberação dede cultos na 

pandemia, À proibição, decretada 
por algurts estados e municípios 

como medida de combate ao coro- 

navirus, vinha sendo criticada por 

Bolsonaro. O STF manteve o aval 
para que os entes federativos ado- 

tassem a medida, mas 0 voto de 

Nunes Marques foiao encontro des 
interesses dos evangélicos, base 
eleitoral importante para Bolsonaro. 

Decreto das armas. Interrompeu 

o julgamento de ações em quehã 

expectativa para derrubar os 

decretos presidenciais que facili- 

tarama compra de armas, 

Reeleição na Câmara. Votou para 

tarrar a candidatura de reeleição de 

MELS OA FLHTTRAOS LD 

Justiça, O mimstro Nunes Marques, do STF, diz que decide “com base em sua formação é consciência juridica” 

tado STE porém, decidiu de 

forma contrária e, com isso, O 
petista se tornou elegível. O 
ex-presidente é o principal 

adversário de Bolsonaro na 
eleição de 2022. 
Votar a favor ou contra Lula 

pode ser bom ou ruim para 

Bolsonaro, dependendo da lei- 
tura, Ao derrubar as condena- 
ções, 0 STF tomou o ex-presi- 

dente elegível novamente, e 
Lula lidera as pesquisas de in- 
tenção de vota, à frente de Bol. 

sonaro. Par outro lado, num 

cenário em que o presidente 
está enfraquecido, uma dispu- 

Armas. Numa 

das vazes em 

gue Nunes 

Marques votou 

emiavordo 

governo fo| para 

interromper um 

ju'gamento que 

poderia 

derrubaros 

decrelos para 

faciitar compra 

de armamento 

Rodrigo Maia adversário de Bolso- 

náro, à presidência da Câmara, 

iberar ade Davi Alcolumibre, então 

próximo 20 govemo, à presidência 

AGU defende validade de 
depoimento de Bolsonaro 
Moro questionou ausência de seus advogados e de integrantes do MP 

ANDRÉ DE SOUZA 
aire resatoDêad apoio cortar 

miaadiá 

Advocacia-Geral da Uni- 
Pa ão (AGU) rebateu uma 
petição apresentada pelo 

ex-ministro Sergio Moro e 
defendeu a validade do de- 
poimenta prestado pelo 

presidente Jair Bolsonaro 

na semana passada. Bolso- 

“Eydus Nikkho Farmacôutica Ltda, 

realizando o recolhimento voluntário do produto Ipsilon 

naro foi ouvido pela Polícia 

Federal (PF) no âmbito do 
inquérito aberto no Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) 
para investigar Se ele tentou 

interferir nos trabalhos da 

própria PF. 
Na segunda-feira, a defesa 

de Mora pediu que a Procu- 

radoria-Geral da República 
(PGR) opinasse a respeito 

(ácido épsilon aminocapróico) sol in) 4g, lote 0621.027, 
fabricação 06/2021 e validade 06/2023. Devido a um emo na 
linha de embalagem alguns frascos de Ipsilon 4g foram 
embalados em cartuchos do medicamento Ipsilon 19. Apenas 

este lote apresentou essa irregularidade e, portanto, não 
deve ser ulilizado. Caso tenha adquirido este lote do produto, 

favor entrarem contato com o SAC 0800 2829911 

do depoimento, que ocor- 

reu sem a presença de inte- 
grantes do Ministério Pú- 
blico ou de advogados do ex- 
ministro, que também é al- 
vodo mesmo inquérito. 

A AGU sustentou que, 
nesta fase da apuração, “ca- 
be ao delegado de polícia a 
condução da investigação 
criminal e a definição de 
diligências que interessem 

d elucidação dos fatos, sen- 

do, precisamente, a dutori- 

dade competente quem 
conduziu os trabalhos no 

dia 03/11/2021, pelo que 
não se pode atribuir, tão- 
somente pela ausência de 
advogados ou do MPF, a pe- 

cha de nulidade”. O docu- 
mento é assinado pelo ad- 
vogado-geral da União, 

tacontrao petista tende a esva- 

ziar outros nomes que poderi- 
am ser competitivos, facilitan- 

do a polarização. Com isso, 

Bolsonaro pode atrair votos 
antipetistas que não teria nu- 
ma disputa sem Lula. 

Em setembro, oministro toi 

favorável à tese do marco 
temporal da demarcação in- 
digena, mesmo posiciona- 

mento do governo federal, 
sob-o argumento de que sem 
isso a expansão das terras in- 
dipenas poderia ocorrer“ inhi- 

nitamente, O julgamento, 
porém, foi suspenso após um 

do Senado. O impadimento a Maia 

acabou facilitando aeleição de 
Arthur Lira (PRAAL) aliado do Planal- 

to, para o comando da Casa 

CPI da Covid.Foioquemais 

tomou decisões contraa CPlda 

Covide, por consequência, 
favoraveimente aos investipa- 

dos. Somente em relação a 

pedidos de quebra de sigilos 

determinados pela comissão, 

ele suspendeu ao menos seis. 

Vacinação. Entendeu que apenas 

opoverno federal, masnão os 
estados, podem determinar a 

obrigatoriedade da vacinação de 

Covid-19. Desde o inicio da pande- 

Bruno Bianco, e mais dois 

integrantes do órgão. 

PARIDADE 

A AGU argumentou que o 

inquérito policial “detém 
natureza jurídica de proce- 
dimento administrativo”, é 

não de processo penal, So- 
mente após a abertura da 
ação penal, que deve ser au- 

torizada pela Justiça e quan- 

do os investigados passam à 
condição de réus, é que há a 
garantia de os advogados 

Rompimento. Moro deixo 0 governo acusando Bolsonaro de tentar interterir ra PF 

pedido de vista do ministro 

Alexandre de Moraes. 
Nos casos de direito tributá- 

rio e outros temas de impacto 

nas contas do BOVETTLO, O Tu- 

nistro também se alinhou ao 
Planalto. Tendeu à votar con 

tra s que questionavarm 
a reforma trabalhista e as re- 
gras previdenciárias, Foi favo- 

rável também à autonomia do 

Banco Central. 
Ele também foi o ministro 

do STF mais derrubou de- 
cisões da CPI da Covid. Em pe 

ral, Nunes Marques suspen- 
deu as quebras de sigilo deter- 

mia, a gestão Bolsonaro e 05 gover- 
nadores disputam um queda de 
braço sobre acondução das medi- 

das de contenção da doença. 

Indigenas, Votouafavor do 

marco temporal da demarca- 

cãáodeterras indigena Poresse 

entendimento. os indigenas do 

pais só podem reivindicar áre- 

as nas quais já estivessem se 

estabetecida até adatade 
promulgação da Constituição 

de 1988, proposta detendida 

peto governo. 

JORGE OLIVEIRA 

> Urnas eletrônicas. Intesrom- 

” A 

poderem formular pergun- 
tas diretamente às testemu- 
nhas, na presença do juiz. 
“Porderradeiro e não menos 

importante, observe-se que 

não houve participação de re- 
presentantes da deiisá do se- 
nhor presidente da República 

na oitiva realizada pela PF do 
senhor Sergio Moro, de modo 
que sequer pode ser invocada 
quebra de paridade de armas 
(outro argumento que, frise- 
se, não seria pertinente na fase 
investigativa)”, diz trecho do 

minadas pela comissão, en- 

quanto à maioria dos minis- 

trostendeua manter amedida 
ou, no máximo, a restringir 
seu alcance. 

Em algumas questões, seus 
votos divergiram do gaverna, 
Ele defendeu a laicidade dá ad- 
ministração pública — Balso- 
nara costuma brigar por pau- 
tas de interesse de lideres reli- 
giosos, principalmente evan- 

gélicos. Rejeitou uma noticia- 
crime contra deputados que 
haviam criticado o presidente, 

E negou pedido para obrigar o 
Senado a analisar pedido de 
impeachment de Alexandre 
de Moraes, ministro do STF 

que |á foi alvo de Bolsonaro. 

AMIGO DA FAMÍLIA 
No TCU, o ministro Jorpe Oli- 

veira é o mais próximo de Bot- 
sonara, Antes de ser nomeado, 
em dezembro, ele foi ministro 

do presidente e já era amigo da 
família. Em agosto, ele inter- 
Pope tum julgamen Em ue 

atestava a segurança das urnas 
eletrônicas, fato que iacontraa 
narrativa de Bolsonaro. E em 
agosto, quatro meses após pe- 

dir vista no julgamento do pro- 
cesso que apura as responsahi- 
lidade do ex-ministro da Saú- 
de Eduardo Pazuello na gestão 

da pandemia, decidiu contra a 
abertura de procedimentos, 
mas foi voto vencido na Corte. 
Jorge Oliveira não quis se mia- 

nifestar. (Colaborou Mariana 
Mm) 

peu o julgamento de um proces- 

so que analisava asegurança 
das urnas eletrônicas, cuja 

idoneidade era questionada pelo 

presidente Bolsonaro, O minis» 
tro Bruno Dantas havia afirmado 

que osistema elertoralera audi- 

távele confiável. mas Oliveira 
pediu mais tempo para apreciar 

o tema. 

Eduardo Pazuello, Votou para 
livrar o ex-ministro da Saúde 

Eduardo Pazuelio de responder a 

um processo. Ainda assim.o TCU 

abriu uma ação para apurar se 0 

ex-ministro da Saúde e sous 

principais assessores na pasta se 
omitiram na gestão da pandemia 

documento da AGU. 

O depoimento de Bolso- 

naro foi tomado pela PF na 
semana passada no Palácio 
do Planalto. Em uma deci- 

são de agosto, q relator do 

caso, ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, havia auto- 

rizado a Polícia Federal a to- 

mar os depoimentos sem a 
presença dos advogados, 

embora não deixasse clara à 

situação da PGR. Em sua 
manifestação, a AGU citou 
essa decisão de Moraes. 

Em seu depoimento, Bol- 

sonaro admitiu que pediu a 
Moro para trocar o então di- 
retor da corporação, Mauri- 

cio Valeixo, e dois superin- 

tendentes do órgão, mas ne- 
gouque tenha havido tentati- 

va de interferência política. 

Segundo o presidente, o pe- 
dido foi feito por “falta de in- 
terlocução” do comando da 

PF com ele. Bolsonaro disse 
ainda que Moro teria concor- 
dado com a nomeação de 

Alexandre Ramagem para o 

cargo, desde que ocorresse 
após a sua indicação a uma 
vaga no STE. Moro nega. 
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Indústria brasileira busca ampliar 
negócios com árabes na ExpoDubai 
CNI lidera aos Emirados a maior comitiva empresarial do Brasil a visitar um 
país árabe. São mais de 320 integrantes de diversos setores e de 24 estados 

M ais de 320 empresá- 

tose lideranças ins- 

titucionais brasileiros €s- 

tão em uma missão de ne- 

gúcios aos Emirados Ara- 

bes Unidos, onde ocorre à 

ExpoDubai 2020,a maior 

feira do planeta, voltada 
a temas como economia, 

tecnologia, urbanismo, sus- 

tentabilidade, ciências, 
cultura e gastronomia, 

Coordenada pela Confe- 

deração Nacional da In- 

dústria (CNI), a comitiva 

brasileira é a maior a visitar 

um país árabe. 

O evento, que não fx 
realizado ano passado por 

causa da pandemia do co- 

ronavirus, abre as portas 

peste momento de retoma- 

da da economia mundial, 

À exposição com o tema 

“Conectando mentes é 

criandoo futuro” se realiza 
pela primeira vez no mun- 

do árabe e terãa participa- 

ção de 192 países, distribu- 
idos em 200 pavilhões em 
uma área de 4,48km. 

O presidente da UNI, 

Robson Braga de Andrade, 
destaca que o Brasile a in- 
dústria brasileira chegam 
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a Dubai mais fortaleci- 

dos, após participação na 

COP-26, sobretudo porque 
um dos pilares do evento 
é justamente a sustenta- 

bilidade. Assim como no 

Reino Unido, o setor busca 

promoveruma economia de 
baixo carbono, 

— O mundoárabe conjuga 

diversas oportunidades co- 
merciais e de investimen- 

tos que, talvez pela distân- 

cia sociocultural, ainda não 

são aproveitadas. Atuar 
nos Emirados Arabes é uma 

excelente opção para es- 

| 
k 

CNI EM DUBAI 

327 
empresários e lideranças 

institucionais 

tabeleçer um hub logisti- 

co, tanto nos mercados dra- 

bes quanto nos asiáticos — 

destaca opresidente da CN], 

DIVERSIFICAÇÃO 
Aperente de Internaciona- 

lização da CNI, Sarah Sal- 

danha, explica que os Emi- 
rados Arabes ainda têm 
uma pauta de comércio 
concentrada em petróleo 

e gás e quer buscar párcei- 

ros-fornecedores para di- 

versificar as exportações 
A missão prospectiva 

Brasil-Emirados Arabes 

COMITIVA DA BA Rei 
EH) Pri: 
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é realizada pela CNI em 

parceria com à Agência 

Brasileira de Prómoção de 

Exportações e Investi- 
mentos (Apex-Brasil) 

conta com apoio da Du- 

bai Chamber e da Câma- 

ra de Comércio Arabe-Bra- 
sileira (CCAB). 
A Apex-Brasil informou 

que, por ser a primeira 

exposição universa)] rea- 

lizada no mundo árabe, 

o evento constitui uma 

oportunidade para o Brasil 
consolidar sua imagem 

como referência em desen- 

em 

na América Latina 

pe 
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Ee 

E 0 Brasi é o maior destino de produtos dos EAL 

volvimento sustentável 

junto a públicos que ainda 

conhecem pouco o pais, 

— A Expo 2020 é uma 
grande oportunidade para 

o Brasil promover sua vi- 
brante história, cultura é 

atrações turísticas, opor- 

tunidades de investimento, 

produtos é inovações, bem 

como seu diversificado par- 
que industrial e seu poten- 

cial econômico — destaca 

o chefe do escritório da 

Dubai Chamber no Brasil, 
João Paulo Paixão. 

O secretário-geral da Cã- 

empresas e instituições 

24 E am á 

estados | 

42% são donos das empresas | ll 
34%, CEDs ou presidentes TA 

“ Exportações em tomo de US$ 595 milhões em 2019 
* Dois terços das exportações são peíróleo, 
seguido por tertilizantes (6%) e gasosas [5%] 

* Importações dos Emirados Arabes Unidos vindas do 
Brasil atingiram US$ 2,3 bilhões em 2019 

* 35% das importações são de care de aves & bovina; 

TS, duro e outras jolas; é 8,5%, aguear bruto 
Ê 

“ATUAR NOS 
EMIRADOS ÁRABES 
É UMA EXCELENTE 
OPÇÃO PARA 
ESTABELECER UM 
HUB LOGÍSTICO” 
ROBSON BRAGA DE ANDRADE 

Presidente da CNI 

mara de Comércio Arabe- 
Brasileira, Tamer Mansour, 

afirma que à Expo 2020 re- 

presenta, para os árabes, à 
expectativa de constituir 

um novomarconas relações 

internacionais é pavimen- 

tar um caminho para trocas 

comerciais, tecnológicas e 
culturais ainda mais inten- 

sas com o resto do mundo. 

— No que tange ao de- 
senvolvimento sustentá- 

vele mudança do clima, é 

uma oportunidade para 
ressaltar que o Brasil é 
parte da solução, não do 

problema. Essa é uma vi- 

são do conjunto da socie- 

dade brasileira que, com 
o apoio de todos os nos 

sos parceiros, está sendo 

adequadamente projeta- 
da em Dubai — afirma Ta- 

mer Mansour. 

CNI apresenta Instituto Amazônia+21 em evento 

U ma plateia de inves- 
tidores árabes será 

apresentada Do Instituto 

Amazônia+21, entidade de 

viés sustentável idealizada 

pela CNI em articulação 

com as federações estadu- 

ais da indústria, durante 

a ExpoDubai, no dia 15 de 
povembro. 

A explanação aconte- 

cerá na parte da tarde do 
Invest in Brazil Forum e 

tem o objetivo de mostrar 

o comprometimento da in- 

dústria brasileira com a 
sustentabilidade, além de 

possibilitar à realização de 

negócios no setor. 

O Instituto tem estrutu- 

rado a aplicação dos prin- 
cípios da agenda ASG; Am- 

biental, Sociale Governança 

(ESG na sigla em inglês) no 

bioma amazônico. Entre os 
projetos resultantes dessa 

iniciativa estão à produção 
de biogás, monetização de 

ativos florestais & recupe- 
ração de áreas degradadas, 

— A Amazônia guarda 

15% da biodiversidade do 
planeta, e a possibilidade 
de fazer negócios susten- 

táveis identificados com 
o bioma amazônico é algo 
digno de ser mostrado, E é 

issO O que vamos mostrar, 
apresentando o Instituto 

Amazônia+21 como uma 

iniciativa empresarial lo- 
cal para promover negó- 

cios sustentáveis na Arma- 

zúnia, apoiada em uma vas- 

rarede de parceiros que in- 

cluem comunidades e po 

pulações tradicionais. Nos- 

so diferencial é ser da Ama- 
zônia e conhecer a realida- 

de das suas microrregiões 

— afirmou o presidente 

do Instituto Amazônia+al, 

Marcelo Thomé 
Segundo o presidente do 

Instituto, ha COP-26,0 Bra- 

sil assumiu metas ousadas 
paraa redução de emissões 

de carbono, dé metano e di- 

minuição das queimadas. 
Thomé afirma ainda que 

a proposta do Instituto 
Amazônia+21 é promover 

negócios e apoiar empresas 

com ações comprometidas 

coma sustentabilidade, 

— MOSSA principal ustra- 

tégia de negócios é conec - 

targrandes cmpresase tun- 

dos de investimentos com 
empresas locais, empreen: 

dimentos e oportunidades 

na Amazônia — explica. 

A indústria brasileira ba- 
segu sua estratégia detran- 

sição para uma economia de 

baixo carbono em quatro 
pilares: transição energé- 

tica, economia circular, 

precificação de carbono é 

conservação de florestas. 

a 

Êo 
“Amazônia? 

x busca inicialivas 
UR respeitem o * 
* bioma da floresta 
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PP tenta atrair parlamentares 
bolsonaristas 'puxadores de voto' 
Apesar da ida do presidente da República para o PL, o Republicanos, outra sigla do Centrão, 
também investe em aliados do Planalto para tentar aumentar as bancadas no Congresso 

EVANDRO ÉBOLI 
E JUSSARA SOARES 
pai shoalopo com br 

ARSLiA 

De: de perder o presidente Jair Bolso- 

naro para o PL, acúpala do PP se articu- 
la para reforçar seus quadros nos estados 
com “puxadores de votos”, na tentativa de 

aumentar a bancada de deputados federais 
em 2022. Uma das estratégias é tentar 
atrair bolsonaristas, muitos deles no PSL, 

As tratativas já começaram nos bastido- 
res. O argumento usado nas sondagens é 
queo PP tambémestânabasedogovernoeca 
ida do presidente da República para o PL 
não deveria tornar automática a filiação de 
todos os aliados na mesma legenda. À sigla 
está atenta para abrir as portas para parla- 

mentares bolsonaristas que encontrem en- 
traves locais no PL. Para convençê-los, o PP 

está disposta aoferecer vantagens locais pa- 
raos alvos. 
Outro partido do Centrão, o Republica- 

nos ta mbém tenta rar momes competit- 

vos ligados a Bolsonaro, com o objetivo de 
ampliar suas bancadas na Câmara e no Se- 

nado. O Republicanos abriu suas portas pa- 
ra quatro ministros do governo que devem 

disputar as eleições de 2022. O presidente 
da legenda, deputado Marcos Pereira (SP), 
informou Bolsonaro sobre os convites. 
A aliados, Pereira afirmou ter procurado 

os ministros da Infraestrutura, Tarcisio de 

Freitas (sem partido); da Agricultura, Tere- 

za Cristina (DEM); do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho (sem partido); 

e das Comunicações, Fábio Faria (PSD). 
Jão presidente licenciado do PP, o minis- 

tro-chefe da Casa Civil, Cira Nogueira, 

Encontros 
O GLOBO 

Saúde e bem-estar 

Eduardo. O FP sonha em filiar of lho do presente 

tranquilizou correligionários afirmando 

que conseguirá fazer uma base forte. Se- 

gundo um deputado que conversou na 
quarta-feira com Nogueira, ele afirmou que 

seránatural queo PP receba bolsonaristas. 

ALVOS DAS SONDAGENS 
No Paraná, por exemplo, o PL tem três de- 

putados tederais, enquanto o PP só tem o li- 

der do governo na Câmara, Ricardo Barros. 
No estado, hã dois bolsonaristas, alvos das 

sondagens: Filipe Barros e Aline Sleutjes. 

Um caso considerado delicado parao PPéo 
de São Paulo, onde o partido elegeu apenas 
quatro dos 70 deputados federais paulistas 

em 2018 e corre o risco de ver seus atuais de- 

putados migrarem de legenda. Há quem so- 
nhe em atrairo deputado Eduardo Bolsonaro 

Zambelll. Deputada é 2 vo do partido de Ciro Mogue ra 

(PSL-SP), o mais votado do estado com 
1.843.735 votos e filho do presidente. Ou a 

deputada Carla Zambellli (PSL-SP), que so- 
mou 76.306, mas tem a expectativa de cres- 

cero número de eleitores. Os dois alvos são 

considerados difíceis, por serem muito pró- 
ximos ao presidente, e devem ficarcomo FL 
Paralelamente, o PP iniciou uma con- 

versa com o deputado federal Cezinha de 

Madureira (SP), filiado ao PSD, de Gilber- 
to Kassab, que articula a candidatura ao 
Palácio do Planalto do presidente do Se- 

nado, Rodrigo Pacheco (MG). Eleito com 
119.024 votos e líder da bancada evangéli- 
ca, Cezinha se tornou próximo a Bolsona- 

roe vice-lider do governo no Congresso. 

Para 2022, quer ir parauma legenda da ba- 
se do presidente, 

Sesta-teira 12 142021] O GLOBO 

Bolsonaro 

critica discurso 

de Moro em ato 

de filiação: “Não 
aprendeu nada” 

BDANTEL GULLINO 

danhel polo ibad aglobes om tr 
Es sit ud 

presidente Jair Bolsonarocri 

ticou ontem o discursa do seu 

ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro durante a cerimônia de fili- 

ação do ex-juiz da Lava-jato ao 

Podemos, primeiro passo pata 
sua pré-candidatura à Presidên- 
ciada República. Para Bolsonaro, 

Moro “não aprendeu nada” no 
periodo que ficou no governo e 
“não sabe o que é ser presidente”. 

— Vocês gostaram do discurso 

lida pelo cara ontem? O cara leu. 
Eu assisti porque foi meu minis- 
tro. Nãcaprendeu nada. Umanoe 

quatro meses alie não sabe o que é 

ser presidente, nem ser ministro 
— disse Bolsonaro, em conversa 
com apoiadores na porta do Palá- 

cioda Alvorada. 

TERCEIRA VIA EM DISPUTA 

Em discurso, Moro admitiu que po- 

devira disputar o Palácio do Planal- 
to e, em uma tentativa de se viahili- 

zar como uma alternativa de tercei- 

ra via, fez críticas tanto ao ex-presi- 

dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), que lidera as pesquisas de in- 
tenção de voto, como a Bolsonaro. 

Ministro da Justiça do atual che- 
fe do Executivo durante um ano e 
quatro meses, Moro pediu demis- 

são em abril do ano passado acu- 

sando o presidente de tentar inter- 
ferir na Polícia Federal (PF). 

Sarampo e catapora: diferenças e cuidados de cada doença 
O sarampo e a catapora são doenças muito contagiosas e com potencial risco de complicações, mas possuímos a nossa disposição as 

vacinas — principal proteção contra esses virus e garantia de bem-estar da população. Neste novo encontro, especialistas vao apresentar as 

particularidades de cada doença, as formas de tratamento e a importância de manter o calendário vacinal atualizado. Não perca 
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Ê. studos intérnacio- 

nais estimam que às 

meios de transporte são 
responsáveis por quase um 

quarto de todas as emis- 

sões de carbono no planeta. 

Amplamente debatido nos 
últimos anos, O assunto 

voltou ão centro das discus- 

sões no início de novembro, 

durante a 26º Conferência 
das Nações Unidas sobre 

as Mudanças Climáticas 

(COP26), ocasião em que 

governos c empresas tive- 
ram a oportunidade de 

avaliar o cenário atual é 

estabelecer metas de tran- 

sição para fontes de energia 

mais sustentáveis. 

Como era de se esperar, 

a elerrificação dos meios 
de transporte foi apon- 

tada pela maioria dos 

lideres presentes como 
solução a médio prazo. Os 
desafios em torno desse 

modelo, no entanto, ainda 

são gigantescos, já que 
exigirão investimentos 

bilionários em infracs- 

trutura para a geração de 

energia limpa e a criação 

de uma complexa rede 

de distribuição. Trata-se 

de uma realidade ainda 

muito distante, especial- 
mente para os países em 

desenvolvimento. 

Diante desse impasse, 
uma alternativa, muito 

mais barata é compro- 

vadamente eficaz, vem 

ganhando espaço: o 

nosso bom e velho etanol. 

Largamente utilizado 

no Brasil, à biocombus- 

tivel produzido a partir 
da cana-de-açúcar (e em 
menor escala também do 

milho) possui níveis de 
emissões muito inferio- 

res aos registrados pelós 

combustiveis fósseis, com 

a vantagem de capturar 
COz em sua fase inicial 

de produção, ainda na 

lavoura. 

Em um contexto mais 

amplo, pode-se afirmar, 

inclusive, que veículos 

convencionais movidos 

a etanol são hoje mais 
sustentáveis do que mode- 

los puramente elétricos. 

Pode até parecer estranho, 
mas é uxaramente isso O 

que mostram às números 

quando se contabilizam às 

emissões “do poço à roda”, 

ENEroia 
Verde 
made in Brazil == «= 
Em meio às discussões em 

torno da sustentabilidade 

nos transportes, 

holofotes sevoltam 

para o etanol brasileiro 
que considera os impactos 

desde à geração da energia 
atéo scuusofinal. 
Normalmente, a eficiên- 

cia é medida sob o conceito 

“do tanque à roda”, que 

avalia basicamente as 
emissões no cano do esca- 

pamento de um veículo, 

ignorando à origem da 

energia. “Não adianta nada 
fazer a conversão da frota é 

queimar energia fóssil para 

gerar cnerpia para osveicu- 

los. Essa é uma das grandes 

MATRIZ VERDE 
Brasil é campeão no uso de 
combustiveis renováveis. Etanol 

discussões existentes hoje”, 

explica Plinio Nastari, 
presidente do Instituto 

Brasileiro de Bioenergia e 
Rioeconômia. 

De acordo comum estudo 

recente publicado pela 
multinacional do setor 

de autopeças Mahle, um 

automóvel movido a gaso- 

lina na Europa emite em 
média 145 gramas de COz 

equivalente por quilôme - 
tro rodado, considerando 
o ciclo completo do poço à 
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roda, enquanto um elérrico 

emite 92 gramas — ainda 

que o carro em si não emita 

nenhum poluente, ageração 

da energia elérrica neces- 
sária para o seu abasteci- 

mento, feita pór meio do 

gás ou carvão, deixa uma 
pegada de carbono que não 
pode ser desprezada. 

No Brasil, o cenário é 

completamente diferente 
Além de contar com uma 

matriz energética majo- 

ritariamente renovável, o 

país ainda é destaque no 
uso de biocombustíveis 

nos transportes, o que 

permite entregar niveis de 

emissões muito inferiores 

aos observados na Europa, 

seja quai for o combustível 

utilizado. 

Por aqui, o mix de gaso- 

lina e etanol usado em todo 

o pais emite 87 gramas 

de CO2z equivalente 

por quilômetro rodado, 
número obtido graças à 

mistura de 27% de ctanol 

anidro no combustivel 

fóssil, Já um veículo 
elétrico emite 65 gramas, 

contra apenas s8 gramas do 

etanol hidratado, vendido 
em mais de qo mil postos 

de norte a sul do Brasil. 

“Muitas pessoas só olham 

o tema sob o aspecto das 
emissões diretas, mas, 

pensando em mudanças 

climáticas, é préciso ter 
uma visão completa do 
processo. O Brasil já tem, 

hoje, o nível de emissões 

que se deseja na Europa 

em 2032”, afirma Nastari. 
O futuro, porém, passa 

por um modelo hibrido 

que combina eletricidade 
com etanol, capaz de redu: 

Eir às Emissões à apenas 

29 gramas de COz equiva- 
lente por quilômetro. 

BRASIL NA VANGUARDA 

Trabalhando no desenvol- 

vimento de carros movi- 

dos a álcool desde o final 

dos anos 1970, 0 Brasil se 
tornou referência global em 

biocombustiveis. Terceiro 

maior consumidor mundial 

de combustíveis para 
transporte, o país tem hoje 

tambéma matriz de combus- 

tíveis mais limpa do mundo, 
com quase 32% de todo 0 

volume consumido prove- 

niente de funtes renováveis. 

Atualmente, praticamente 

todos os veiculos em uso no 

Brasil utilizam combustiveis 

limpos em alguma propor- 
ção, seja um carro flex (até 

100% renovável), um impor- 

tado movido exclusivamente 

a gasólina (que comém 27% 

de etanol) ou um caminhão 

a diesel, que também possui 

10% de biodiesel em sua 

composição, São tecnolo- 
giasinovadoras, mas quenão 

devem brigar porespaço com 

os elétricos, É sim se firmar 
como alternativas em algo - 

mas regiões. 

“Se nós temos um carro a 

combustão flex que emite 
menos CO2 por quilômetro 

rodado do que um veículo 

elétrico, considerando o 

critério do poço à roda, será 

queo governo cas empresas, 

nesse momento, vão gastar 

bilhões de reais para eletri- 
ficar o Brasil?” indaga Pablo 
Di Si, presidente e CEO da 

Volkswagen para á América 

Latina. “O etanol melhora 
omeio ambiente, melhora a 

párte sociale acconomia do 

pais. Nós temoso combusti- 

vel do futuro” 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR ELABGLOBO COM 
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OBITUÁRIO 
Cristiana Lôbo/ JORNALISTA, 64 ANOS 

Pioneira entre 

as mulheres 
na cobertura 
política 
Com mais de 40 anos de profissão, 

era referência na apuração dos bastidores 

do poder. Ela lutava contra um câncer 

U: das principais analis- 
tas de política do Brasil, 

Cristiana Lóbo começou sua 

trajetória no jornalismo co- 

mo estagiária no GLOBO, 
em 1978. Natural de Goiá- 

nia, cobria política em seu es- 
tado até se mudar para Brasi- 
lia. Na capital, passou a tra- 

balhar na sucursal do jornal. 

No periodo de 13 anos em 
que esteve no GLOBO, passou 
pelas colunas Panorama Poli- 

ticoe do Swann. Em 1992, tor- 
nou-se cotunistano" Estado de 
8. Paulo”. Em março de 1997, 

estreou na GloboNews, pas- 
sando a integrar o time de co- 
mentaristas do “Jornal das 
Dez” — analisava os principais 

fatos da políticae os bastidores 
da poder. Cristiana também 
era colunista do portal gl. 
O jornalista Valdo Cruz, ao 

falar de sua colega da Globo- 
News, destacou que a “gene- 
rosidade” e o “coração gran- 
de” de Cristiana Lôbo não à 

impediam de confrontar au- 
toridades quando estava em 

ARTIGO 

busca da informação correta. 
— Ela não tinha medo das 

fontes, as fontes tinham me- 

do dela. Era incisiva. E, com 
isso, ganhou respeito com as 

fontes em Brasília — diz Val- 

do, que ressalta o pioneirismo 
da colega em levar o jormnalis- 
mo de bastidores de politica e 

economia para televisão: — É 

nossa decana. Vai seguir sen- 
do uma grande referência pa- 
ra quem faz jornalismo de po- 

litica em Brasiliae na TV, 
Na GloboNews, esteve à 

rente do “Fatos e Versões”, 

em que convidava jornalistas 

para comentar noticiase fatos 
políticos mais recentes. Foi 
por meio do programa que le- 

vou para TV alguns dos prin- 

cipais comentaristas políticos 
atuais, como Valdo Cruz, An- 

dréia Sadi e Natuza Nery. 

Cristiana ligava para as reda- 
ções de jornais e revistas e per- 
guntava aos coordenadores e 

diretores pol nomes Jur po- 

deriam participar. 
A elegância da jornalista e a 

Domínio dos bastidores 
Com jeito espontâneo, fez uma revolução na forma de analisar 
política e não se deixava enganar: sabia o que era notícia 

MERVAL 
PEREIRA 

onheci Cristiana na su- 

cursal do GLOBO em 
Brasília no final dos anos 

1970. quando ela começava 

seutrabalho de repórter poli- 
tica na capital, vinda de Goi- 

às. Sempre foi a mesma, ale- 
EPE E irreverente, amando o 

que fazia. Gostava das intri- 
gas no Congresso, aprendeu 
cedo a entender CHEQUE ETA Ne 

tícia, O que era boato; o que 

era manipulação, à que era 
informação. E nunca perdeu 
uma visão irônica da ativida- 
de política, embora enten- 
desse que era ali, com seus 
defeitos « qualidades, que o 

"a a rs 
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Infiuonte o admirada. À jornaiistae colun'sta Cristiana Lóbo. que per mas de 40 anos se dedicou dcóbertura polca 

preocupação que tinha em 
passar a noticiada melhor for- 

tná se tornará sua marca. 

Como uma reverência ao es- 

pectador, faziagestos aquema 
assistia para, juntando as clas 
mãos, mostrar que à apuração 
cra"para você”, 
— Ela tinha muito respeito 

pelo telespectador. El passava 

oia inteiro com amesma rou- 

pa, porque o noticiário era 
uma loucura, e, quando chega- 

vaão fim do dia, ela trocava de 
blusa para ser tipo: “Apurei 
uma coisanova, estou aqui no- 

va nn ns ia o que eu 

apurei depois das 15 vezes que 
vocês me viram no ar — re- 
lembra Andréia Sadi. 

Commais de quatro décadas 

decarreira consolidada, Cristi- 
ana continuava apurando e 

destino do pais era traçado. 
Por sorte, conviveu logo no 

início da carreira com gente 

como Ulysses Guimarães, 
Thales Ramalho, Tancredo 
Neves, Petrônio Portella, 

Tasso Jereissati, Miro Teixei- 
ra, conheceu os ex-presiden- 
tes Fernando Henrique e Lu- 

la no início de suas carreiras 
políticas, etinha parâmetros 
ngorasos pa Ta CO mparar Qs 

correndo atrás do furo do dia. 
O Salão Verde da Câmara era 

um de seus locais preferidos. 

AMOR À PROFISSÃO 
O trabalho sempre foi uma 

das prioridades de Cristiana 

usada pelos colegas de 
“Loba”. Ela chegou a abrir 

mão de uma viagem de férias 

por um “pão de queijo" com a 
ex-presidente Itamar Franco, 
na épocaem que eleera o titu- 

lar do Planalto. Cristiana con- 
tava essa história, como o fez 
em um especial da Globo- 
News ão lado de sua filha, Bár- 

bara, relembrando que estava 
já no avião quando decidiu 
voltar e encontrar Hamar, 

Após o anúncio de sua mot- 

te, Cristiana recebeu homena- 
gens de políticos dos mais di- 

políticos. Ultimamente, an- 

tes de adoecer, tinha um vi- 

são cética da política, mas ao 
mesmo tempo era pragmáti- 
ca para aceitar o material hu- 

mano que tinha para traba- 
lhar, econviviacomessadife- 
rença de qualidade com um 

humor característico. 

Nos tornamos amigos, e 
sempre admirei a maneira co- 
mo ela entendia política, co- 

no Era engraçada dO COMNEn- 

tar certas coisas da política, 
como não se deixava levar por 

enganações, tentativas de de- 

sinformar, de plantar notici- 
as, sabia quem era quem. 
Mesmo quando político não 

era confiável, sabia quando 
falava a verdade, porque co- 
nhecia os bastidores. Era uma 

versos espectros, da esquerda 
adireita, incluindo membros 
do governo. Nas redes sociais, 

amigos, jornalistas, políticos e 
admiradores de seu trabalho 
lamentaram a perda, O vice- 

presidente da República, Ha- 
milton Mourão, destacou o 
profissionalismo de Cristiana, 

“Lamento profundamente 

o falecimento da jornalista 
Cristiana Lôbo, Além de pro- 
fissional séria e competente, 

era extraordinária figura hu 

mana. Minhas condolências 
à familia”, postou Mourão. 

Presidente do Senado, Ro- 

drigo Pacheco disse que es- 
tão de luto a jornalismo e a 
política: “Cristiana era subs- 

tancial na cobertura do Con- 

gresso Nacional, tinha aces- 
so aos principais aconteci- 

pessoa muito interessante, de 

inteligência rápida. 
Desabrochou na Globo- 

News, q jeito descontraido de 
lidar com a política ficou ex- 

posto. Além de ser uma das pi- 
oneiras entre as mulheres co- 
mentaristas políticas na telo- 

visão, sua espontaneidade, a 
maneira direta de falar, foi 
uma novidade, uma revolu- 
ção na abordagem política. E 

toi até o fim na visão critica, 

mas gostando muito da politi- 
ca. Entendia que o Congresso 

é uma instituição da qual não 

se pode abrir mão, mas preci- 
sa ser visto com olhar crítico 
SEM pro, para não Eos perder- 

mos nessas manobras diárias. 

Eramuito interessante con- 

viver e fazer coberturas políti- 

Por 2022, Lula mantém canal de diálogo com Alckmin 
Possibilidade de chapa conjunta é vista no PT como difícil, mas não impossível. Interlocutores negam convite a ex-governador 

SÉRGIO ROXO 
semp ofiso gabapos he 
EL 

união do ex-governador 
14 Geraldo Alckmin com o 

ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva numa chapa pa- 
ra disputar a eleição presi- 

dencial do próximo ano é vis- 

ta como dificil mas não im- 
possível pela cúpula do PT, 
Os dois se encontraram duas 

vezes nos últimos meses € 
abriram um canal de diálogo. 

Pessoas próximas a Lula di- 

zem que não houve convite 

para a aliança e que as con- 
versas fizeram parte do esfor- 
ço do petista de criar interlo- 

cução com atores compro- 

metidos com a democracia, 
diante dos ataques às insti- 
tuições feito pelo presidente 

jair Bolsonaro. 
Dentro desse movimento, 

o lider petista também se 

encontrou-nos Ultimos-me- 

ses com outras lideranças 

do PSDB, como o ex-presi- 
dente Fernando Henrique 
Cardoso e o senador Tasso 

Jereissati (CE). Ao contrá- 

ro do que aconteceu Nesses 

dois casos, a conversa com 
Alckmin não foi divulgada 

pela assessoria de Lula em 
suas redes sociais. 
Alckmin já anunciou que 

pretende deixar o PSDB. 

Umeventaal convite formal 
a Alckmin só viria no ano 

que vem, após o petista con- 

seguir definir de torma mais 
concreta os partidos com 
que poderá contar coma ali- 

ados. De acordo com inter- 

locutores do ex-presidente, 
o ex-governador paulista 

poderia ser vice na chapa 

tanto pelo PSB, partido hoje 
mais próximo de se aliar a 
Lula, como pelo PSD. 

O presidente do PSD, Gil- 

berto Kassab, quer vero pre- 

sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (MG), como can- 
didato ao Planalto, mas par- 

te do mundo político des- 
confia que a inciativa não 
seja para valer. 

HISTÓRICO CONHECIDO 
Em conversas internas, Lula 
ressalta que Alckmin tem 

compromisso com a demo- 
cracia e que todos conhecem 
a sua forma de pensar e agir, 

dado o seu longo histórico na 

política. O ex-presidente cita 
os ataques proferidos pelo tu- 
cano quando o enfrentou na 

eleição presidencial de 2006, 

mas considera que, apesar de 
duros, estiveram dentro do 

aceitável. Além disso, como 

governador, sempre tratou 08 
então presidentes Lula e Dil- 
ma Rousseff com respeito. 

= 
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Futuro. À ckrmn deve deixar o PSDB 

No dia em que jornal “Fo- 
lhadeS. Paulo” mostrou que 

lideranças do PT e do PSB 
tentavam viabilizar a chapa, 
Alckmin foi às redes sociais 

dizer: “Muitas especula- 

ções têm surgido nos últi- 
mos dias sobre nosso futuro 
político. Sigo percorrendo 
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Apoios. Lua busca arco de alianças 

São Paulo e pensando nos 
problemas da nossa gente. 
Quero deixar claro que vo- 
CÊS SErdDOs Primeiros à Sa- 

ber de qualquer novidade”. 
Um aliado próximo do ex 

governador acredita que, 
pelo seu histórico, caso des- 
cartasse completamente a 

mentos e fatos, fruto do seu 
trabalho realizado com mui- 

to profissionalismo em defe- 

sa da democracia e da liber- 
dade de expressão”. 

Arthur Lira, presidente da 

Câmara, publicou no Twitter: 
“Você é uma profissional que 

todos nús gostávamos de con- 
versar. Que ouvia, ouvia e ou- 
via. Mas falava, falava e falava, 

Analisava tudo em um único 

cafe. Antecedia os fatos, ante- 
cediaas crises. Viaanoticiaan- 
tes mesmo de ela existir”. 

Oex-presidente Lula postou 
palavras de conforto: “Meus 
sentimentos à família, amigos 
e amigas da jornalista Cristia- 
na Lôbo. Que Deus lhes dê for- 
ças neste momento tão triste”, 
Haex-presidente Dilma publi- 

cou nas redes sociais que Cris- 
tiana “sempre foi uma interlo- 
cutora confiável e dotada de 

muito rigor técnico na apura- 

ção de notícias”. Outros paliti- 
cos, como Eduardo Paes, João 
Doria e Ciro Gomes também 

lamentaram a morte. 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, 
disse ao abrir a sessão de on- 

tem que Cristiana cobria os 
atos da Corte e a política com 
“excelência” e “sempre com 

muita distinção” e “zelo, com 
informação” Já o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), Luis Roberto Barroso, 
destacou que ela era uma jor- 
nalista “extremamente séria, 
corajosa e elegante”. 

Cristiana morreu ontem em 

decorrência de um mieloma 
múltiplo, câncer do qualse tra- 
tava há alguns anos e que foi 

agravado por uma preumo- 
mia. Ela estava internada no 
Hospital Albert Einstein (SP), 
Deixa o marido, Murilo, dois 

filhos, Gustavo e Bárbara, e 
dois netos, Antônio e Miguel. 

cas com ela, Muito gentil, 

mesmo quando falava certas 
verdades que não podiam ser 
contestadas, era de maneira 
doce. Mas sabia ser ferina 

quando queria. Gostava de 

trabalhar, do ambiente políti- 
ca, daquela intrigalhada toda 

de Brasília, E nunca mudou 

esse jeito, só foi aprimorando 
a sagacidade. Tinha muita in- 
formação para trabalhar, e 

compreender quem é quem, 

como se fazia política. Se ti- 
vesse tido tempo para escre- 
ver suas memórias, seria um 

livro sensacional. 
Gostava tanto de eleição 

que queria saber bastidores 

até das eleições na Academia 
Brasileira de Letras (ABL). E 
sempre tinha seus favoritos. 

possibilidade de se aliar a 

Lula, Alckmin teria sido 

maisdireto. Da forma que se 
manifestou, deixou o cami- 
nho aberto. 

Uma união com Lula pode- 

ria colocar o ainda tucano co- 
mo uma figurade destaque no 

plano nacional novamente 
depois da derrota na eleição 
de 2018, quando teve apenas 
4,7% dos votos válidos. 

Por outro lado, 0 ex-gover- 
nador desagradariaa sua ba- 
se conservadora no interior 

do estado e também políti- 

cos aliados em São Paulo, 
Prefeitos ligados a Alckmin 
teriam dificuldade de expli- 

car em suas cidades uma 
união com o PT. 

A intenção inicial de Alck- 

min é concorrer ao poverno 

de São Paulo. Além do PSD, 

ele vinha negociando tam- 
bém o ingresso no União 

Brasil, partido que surgirá 
da fusão do DEM como PSL, 
Seu grande objetivo na dis- 
puta é derrotar o atual go- 

vernador João Doria, que 
pretende apoiar o seu vice, 
Rodrigo Garcia (PSDB). 
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CPI da Prevent em SP expõe 
contradições de médicos 
Em depoimento a vereadores, profissionais negam que eram obrigados a receitar 

kit Covid a pacientes, mas parlamentares os confrontam com mensagens 

BLANC A GOMES 

Blanca gomestgp oglaba oirr be 

ar PagLO 

i ntegrantes da CPI da Prevent Senior 
na Câmara Municipal de São Paulo 

expuseram ontem contradições nos 
depoimentos de médicos da operadora 
de saúde. Os profissionais que partici- 

param da oitiva na comissão negaram 
que tenham feito experimentos com 

hicdrendiclom quina em pacientes é afir- 

maram que não houve pressão da em- 
presa para o usa do kit Covid, com re- 
médios comprovadamente ineficazes 

para o tratament ido coronavirus. Mas 

vereadores argumentaram que em 
mensagens tri icadas entre médicos, às 

quaiseles tiveramacesso, o cardiologis 

ta Rodrigo Barbosa Esper diz que o me- 
dicamento Hutamida, indicado para 
tratar câncer de próstata, “deve” ser 

prescrito “para todos Os pacientes (ex- 

ceto os que possuem insuficiência he- 

pática), A comissão, ontem, Esper dis- 

seque foi só uma s% gestão 

Além dele, que assina o protocolo 

de manejo clínico da Covid-19 e res- 
ponde pela área de pesquisa do Insti- 

tuto Prevent Senior, foram ouvidos 

pela CPL os médicos Sérgio Antonio 
Dias da Silveira, Daniella Cabral de 
Freitas e Rafael de Souza da Silva. Di- 

retor-executivo da operadora no Rio, 

Silveira declarou que sempre houve 
“clareza” de queo protocolo eTa uma 

sugestão de terapia, mas que nin- 

guém era obrigado a utilizá-lo. Todos 
insistiram na autonomia médica pa- 
raa prescrição do kit Covid 

ENCONTRO 
SAFRA + 

EL TENOR AME 

Investigação. Médicos da Prevent Serlor foram chamades para prestar cepolmento em CPI 

Questionados a respeito de uma 

pesquisa sobre a eficácia da hidroxi- 

cloroquina para tratar pacientes 

com coronavirus, suspensa pela Co- 
missão Nacional de Etica em Pes: 

quisa(Conep)por suspeitas de frau- 
de no ano passado, os médicos dis- 

seram queela não chegouaser feita 

— [amais existiu qualquer tipo de 
experimentação com esses pacien- 

tes —disse Esper. 
Segu ndo o médico, foi feito um 

“relato observacional” dos doentes. 

Ele afirmou que avaliou resultados 

do medicamentono tratamento dos 

pacientes sem interferir nos casos. 

As transformações no mundo atual estão 

diretamente ligadas à economia global, e 
é preciso conhecimento para saber o que 

pode ser impactado em nosso pais. Nesta 

live, vamos entender esse cenário e 
debater a inflação global atual, redução 
de estimulo do programa Fed,o 

panorama macroeconômico e as contas 
publicas brasileiras. | 

Aponte a câmera 

do celular e assista 

Os dados dessa observação, que 

envolve mais de 600 pacientes, ain 

da de acordo com Esper, foram in- 

cluidos por “equivoco” na pesquisa 
suspensa pela Conep 

Presidente da CP], o vereador An 

tonio Donato (PT) disse que as falas 

dos médicos foram “va gas e“abso- 

lutamente insuficientes” 

A Prevent Senor informou que co- 

labora com “investigações sérias que 
restabelecerão a verdade dos fatos” E 

disse que o dossiê feito por médicos 

contra a operadora promoveu “lin 

chamento público da empresa com 
base em narrativas mentirosas” 
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Vereadoras se acusam 
de agressão e são 
suspensas pelo Novo 
Briga começou no plenário da Câmara paulistana, 
durante votação, e continuou em banheiro da Casa 

GUILHERME CAETANO 
gulerroa É jet puariso opens sr Er 

EbpRei O 

| svereadoras de São Pau 

lo Cris Monteiro e Janai- 

na Lima, ambas do Novo, se 

acusam mutuamente de 
agressão. À briga começou 

no plenário da Câmara Mu- 

nicipal de São Paulo, durar 

te votação da reforma da 

Previdência municipal, e 

prosseguiu para um banhei- 
roda Casa, Crise Janaina re- 

gistraram boletins de ocor 
rencia ontem, e o Novo sus- 

pendeu a filiação da dupla 
Pp dra a PHTAF O OCOTT ido. 

janaina diz ter sido agredi- 
da primeiro pela colega e 
que “agiu em legitima defe- 

sa”. Ela publicou, na Twit- 

ter, um video de uma câme- 

ra de segurança do plenário 

da Câmara em que é possi- 

vel ver que Cris à empurra 

quando ela deixa a tribuna. 
Em seguida as duas desapa- 

tecem pelo corredor. 

“Tentei me esquivar, pro- 

curei refúgio em um ba- 
nheiro próximo e fui perse- 

guida. As agressões contra 

mim ficaram mais intensas, 
tol nesse momento que Re 

defendi. Repito: agi somen- 

te em legitima defesa”, es- 

creveu Janaina 

Cris, por sua vez, publicou 

EHUARDO 1 
Economista 

do Safra 

BIS" 
| 

Ê ] pu Da Em Rd 

Jornalista e 

uma foto nas redes sociais 

mostrando um hematoma 
em seu pescoço, queterias |- 

do causado pela colega den 

tro do banheiro. Ela afirma 

que foi estrangulada e que 
sua peruca foi arrancada pe- 
lacolegae jogada nochão. 
gor pure ch não são somente 

as unhadas que levei e os he- 

matomas do estrangulamen 
tono meu pescoço. O que dói 
é a humilhação, arrancar mi- 
nha peruca e jogá-la no chão”, 

escreveu Cris, que tem alopé- 

cia, uma condição que causa 
perda dos pelos 

ão GLOBO, Janaína, uma 

das relatoras do projeto, dis- 
se que o desentendimento 
começou depois quea presi- 

dência da Câmara lhe deu 

30 minutos para discursar. 

—Ela Crisjachou que ha- 

via sido tempo demais. Mas 

ela tinha o tempo de fala de- 

la garantido, no segundo 
bloco. Isso gerou uma dis- 

cussão acalorada, eu tente! 

tugir, a vereadora me em- 
PPT EMI a 0 ba nhei rã, OM- 

de essas agressões ganha- 
ramescala —disse Janaína. 

Procurada pelo GLOBO, 
Cris não se manifestou 

Ambas votaram a favor da 

reforma da Previdência, 

aprovada anteontem em se- 
gunda votação 

E Ê 

E Ma 

Colunista do O Globo 

Realização 
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O Aliciamento de menores no RN 
MAWES  Policiaprende homem suspe to de estuprar meninas de Be 1 anos. entre oulros crimes 

DIREITO DO VULNERAVEL 
STF julga poder de requisição de 
documentos da Defensoria Pública 
LUCAS ALTINO 
Lia sitinabogiobo cos de 

justiçaécega, mas precisa 

de braços fortes. Auxiliar 
de frete, Antônio de Fátima 
Paiva, de 64 anos, sempre fez 
bicos até que, na pandemia, 

viu sua renda faltar até para a 
comida. Ele é um dos 67,8 
milhões de brasileiros, o 

equivalente aum terço da po- 
pulação, que precisaram do 
auxílio emergencial autori- 
zado pelo governo desde que 
o coronavirus virou o mundo 
de cabeça para baixo, Após 
seis INESES, OS pagamentos 

foram suspensos e, sem in- 

formações da Caixa Econô- 
mica, elebateuá porta da De- 
fensoria Pública da União. 
Foi graças à requisição de in- 
formações feita pela DPU, 
um poder dado às defensori- 
asque pode serencerrado em 
julgamento que se iniciahoje 
no Supremo Tribunal Fede- 
ral (STE), que uma ação foi 
ajuizada e Paiva deve voltar a 
receber, por mais seis meses, 
obenefício, 
Em 2020, 13,1 milhões de 

pessoas sem condições finan- 
ceiras para pagar um advoga- 
do particular foram socorri- 
das pelas defensorias de todos 
as estados; além da DPU, que 
meês passado montou um mu- 
tirão no interior do Pará para 
dar conta do números de ca- 
sos. Situações coma a de Pai- 
va, morador de Paragaminas 
Ap seu apoio, 

am mais de 900 mil. 
— Na Caixa, não me deixa- 

vam sequer falar com ogeren- 
te. Chegaram a dizer que o di- 
nheiro tinha voltado para o 
governo, Chorei de tristeza — 
conta Paiva, que recebeu da 

DEU a informação de que seu 
dinheiro fora liberado pelo 
EOVErDO, Tas CJuMO os paga- 

mentos estavam bloqueados 
porque o CPF dele constava 
como irregular na Caixa. Em 
nova requisição junto à Recei- 

ta Federal, a defensora verifi- 
cou-que não havia nenhuma 
irregularidade e moveu ação 
judicial para reparação de da- 
nos moral e material, ainda 
sem sentença. 

Instituída pela Constitui- 
ção de 1988 para olerecer 
Justiça gratuita e sistemática 
à população pabre do país, as 
defensorias públicas enfren- 
tam um novo desafio para 
cumprir sua função, Hoje, o 
STF começa à apreciar a 

Ação Direta de Inconstituci- 
onalidade movida pelo pec 
curador-geral da República 
Augusto Aras, que pretende 

tirar parte de um dos princi- 
pais poderes do órgão: o de 
requisitar documentos pú- 
blicos que não só instruem 
processos de pessoas de ren- 
da mais baixa — com ganhos 
até R$ 2 mil — como têm o 
poderde cessar queixas antes 
de elas chegarem aos tribu- 
nais. Aras argumenta que de- 
tensores devem ter isonomia 
comos advogados em geral, e 
que a prática causaria “dese- 
quilíbrio processual”, já que 

os agentes privados não têm 
amesma prerrogativa. 
A defensora pública fede- 

/ 

Sem merenda. Jaque Joy. em frente descola onde a blha estuda, em São Conrado: lider comunitária Ee para pagamento de auxbio na pandemá 

RE 

NÚMEROS DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
Defensores afirmam que poder de requisição é essencial para garantir assistência jurídica 

gratuita à população vulnerável e evitar ações excessivas nos tribunais 

Atendimentos das Defensorias 
Públicas (foderal e estaduais) 

2018 

BIZ 

a A] a] 

Processos gerados: 

2019 
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Acordos extrajudiciais: 
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14.5 milhões 
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2 Gmilhões 

16 milhões 
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54 atuações perante instâncias internacionais 
de proteção dos direitos humanos 

Eleg:bilidade. Teto salarial para atendimento 
gratiito varia em cada estado mas a média É de 
renda mensal de alé 3 salários minimos. 

912.298 
atendimentos 

77,7% 
“pe números da 2020 Nearam abaixo da média por 
tarsa da pandemia 

ral Carolina Botelho, que re- 

presentou Paiva em Paraga- 
minas, discorda: 
— Cuidamos de uma par- 

cela da população que não 
tem acesso à advocacia, por- 
«que suas causas não têm eco 

nomicidade. A Defensoria 
chega onde a advocacia pri- 
vada não chega. Em casos de 
atxílio emergencial, o pedi- 

domáximo que pode aconte- 
cer, numa situação rarissi- 
ma, é de R$10 mil, Normal. 
mente, são ações de baixo va- 

lor, entre R$Imil e R$2mil 
— diz aadvogada. 
Entre os casos recentes 

em que uma simples requi- 
sição pós fim ao sofrimento 
dequem não tem renda para 
bancar os custos da Justiça, 

adefensora cita o de uma jo- 
vem de 17 anos, com HIV, 
quechegou a ela para pleite- 
ar receber benefício à pes- 
soa com deficiência (BPC). 
Botelho descobriu que a 
adolescente passou a vida 
sem saber que tinha direito 
a uma pensão do INSS da 
mãe, que morreu quando 

ela tinha apenas 2 anos. 
— Ela não sabia desse di- 

reito. Cresceu a Deus-dará 
—qbserva a defensora, que 

tem entreseu público mora- 
dores de rua e refugiados, 
muitos sera decumento, O 

que lhes nega acesso à rede 
de proteção do estado. 

MENOS JUDICIALIZAÇÕES 

Waldir Ballestreri, ex-carre- 
teiro e também de Paraga- 
minas, se aposentou em 
2015, após ter perdido duas 

pernas num acidente. Há 
três meses, porém, ele pa- 
tou de receber seu BPC e 

não sabia o motivo. Com o 
poder de requisição, a DPU 
obteve as respostas junto ao 

INSS eorientou Ballestreri, 

que agora deve conseguir 
sua aposentadoria por inva- 
lidez, sem que sua história 

vire uma processo judicial, 
— Se não fosse a Defenso- 

ria, eu estaria enrolado na bu- 
rocracia até hoje —acredita. 
O Conselho Nacional das 

Defensoras e Defensores Pú- 
blicos-Gerais (Condege) di- 

CASOS ENVOLVENDO AUXÍLIO EMERGENCIAL, QUE SE 
TORNOU UM DOS FOCOS DE ATUAÇÃO DA DPU 

221.734 6947 
procestos dê casds 

mesistência [juridica Juidlae bala dirá 

dos defensores alirmaram 
que a requisição de 

infarmáções contribuiu 
paraa redução de 

judicia ização de casos 

Q 
“Cuidamos de uma 

parcela da população que 
não tem acesso à 

advocacia, porque sta 

causas não tem 

economicidade. Chegamos 
onde a advocacia privada 
não chega” 

Carolina Botelho, defensora 
pública federal 

* Podemos nos ver 
impossibilitados de agir 
de forma rápida em 
grandes e pe de 
direitos humanas. A 
assistência à vitima da 
violência estatal ficaria 
fulminada pela perda 
do poder de requisição” 

Rodrigo Pacheco, 
defensor-peral do Rio 

mr: 

RS 

vulgou uma pesquisa em que 

Tri dos defensores entre- 
vistados disseram que as re- 
quisições contribuiram para 
a redução da judicialização 
dos casos. 
Do início da pandemia até 

hoje, a DPU — que cuida dos 

casos relacionados à ações fe- 
derais — realizou 912.298 
atendimentos, que geraram 
221.734 processos de assis- 

tência juridicae 69471 ações 
para tratar das demandas en- 
volvendo o auxílio emergen- 

cial. Ao todo, em 2020, a 
DPU realizou 1,7 milhão de 
atendimentos ao público. 

DIREITOS HUMANOS 
Além dos atendimentos indi- 
viduais. as defensorias públi- 

cas têm papel fundamental 
na busca de soluções de inte- 
resse público coletivo. A 
emenda constitucional 80, 

de 2014, reconhece que o ór- 
gão é a grande agência nacio- 
nal de promoção e tutela dos 
direitos humanos. Delensor- 
Geral do Rio, Rodrigo Pache- 
co, que foi para Brasília 
acompanhar o julgamento, 

frisou a importância da re- 
quisição de informações pa- 
ra esclarecer crimes como as 
mortesde 29 pessoas no Jaca- 

rezinho em maio, durante 
aperação da Polícia Civil. Os 
laudos dos exames cadavéri- 

cosobtidos revelaram indici- 
os de execuções. 

— Podemos nos ver impossi- 

bilitados de agir de forma rápt- 

da em grandes violações de di- 
reitos humanos. À assistência 
à vitima da violência estatal A- 

caria fulminada pela perda do 
poder de requisição — afirma. 

Na pandemia, a Defensoria 
do Rio púde agir no monitora- 

mento da oferta de leitos pú- 
blicos, do Plano Nacional de 
Imunizaçãoe até nas garantias 

de direitos durante a quaren- 

tena. No ano passado, uma 
ação exigiu que a prefeitura 
criasse o cartão-alimentação, 
de R$ por mês, que benefi- 
ciou as familias dos 640 mil 
alunos na rede municipal, que 
ficaram sem merenda com as 

escolas fechadas. A lider co- 
maunitária Jaqueline Almeida, 
ou Jaque Joy, como é conheci- 
da na Rocinha, é mãe de uma 

estudante de 13 anos e lutou 
pelo direito junto à defensoria, 

— Me corta à coração o 

tanto que as famílias sotre- 
ram —recorda-se. 
Em 1994, a Lei Comple- 

mentar BO estabeleceu a 

prerrogativa aos defensores 
públicos de requisitar exa- 
mes, certidões, perícias, vis- 

torias, diligências, proces- 
sos, documentos, informa- 
ções, esclarecimentos e 
providências necessárias 

aos agentes e autoridades 
públicas, O Ministério Pú- 
blico também possui poder 

semelhante, e até mais am- 

plo, pois é permitido aos 
promotores solicitar docu- 
mentos a agentes privados, 

com pena estipulada para O 
não fornecimento. 
A ADI foi apresentada por 

Aras em maio, sob a alegação 
de que a Detensoria teria um 
“superpoder” frente a advo- 
gados privados ou públicos, 

como a Advocacia-Geral da 
União. 
— À perda do poder de re- 

quisição vai desnaturar à 
Defensoria. Seria o fim da 
Defensoria — decreta o de- 
fensor federal Eduardo Kas- 

suga, presidente da Associa- 
ção Nacional dos Defenso- 
res Públicas Federais (Ana- 
def). — O poder de requisi- 
çda não é um privi gia e 
não desequilibra relação 
processual. Pelo contrário, 

é o que garante isonomia. 
Porque enquanto quem tem 
dinheiro tem acesso a pro- 
vas e documentos de forma 

mais fácil, as pessoas que a 
Defensoria atende estão, 
muitas vezes, em situação 

de miséria. Utilizamos o po- 
der em favor do direito das 
pessoas de existirem. 

Professor de direito admi- 

nistrativo e constitucional 
da Unirio, o jurista Emerson 
Moura-concorda: 

— Entendo que a Deten- 
soria estã atuando dentrode 
suas prerrogativas constitu- 
Ciomnidis. 

Outro argumento usado pe- 
la PGR foi lembrar que, em 
2010, 0 STF enxergou incons- 
titucionalidade e impugnou 

diversos artigos da Constitul- 
ção estadual do Rio. Entre 
eles, um que dava prerrogati- 

va de requisição de informa- 
ção aos defensores contra 
agentes particulares, o que 
agora é vetado no Ria. Mas o 

pleito da Defensoria, hoje, é 
manter a poder junto à admi- 
nistração pública, 

Em nota, a Defensoria Pti- 
blica da União afirmou que a 
prerrogativa do requerimen- 
to “tem se mostrado impres- 

cindivel para a defesa de pes- 
soas que não teriam acesso à 
Justiça”, 
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Diretor que 
cuida do Enem 
critica gestão 
do Inep 
Anderson Oliveira diz que políticas do órgão 

podem ser afetadas e apola servidores: as 

adversidades que relatam são legítimas 

PAULA FERREIRA 
pita Jerremrniihatogioto Dem bi 
nu 

Diretor de Avaliação da 

O Educação Básica do Ins- 

tituto Nacional de Estudos é 

Pesquisas Educacionais Ani- 

sio Teixeira (Inep), Ander- 
son Oliveira, responsável pe- 

lo Exame Nacional do Ensi- 

no Médio (Enem), prestou 
solidariedade 205 servidores 

do órgão e endossou suas vei- 

vindicações em ofício inter- 

no endereçado ao chete de 
gabinete do órgão, Alvaro Pa- 

risi, e ao chefe da Assessoria 

de Governança e Gestão Es- 
tratégica, Eduardo Alencar. 

No documento obtido pelo 

GLOBO, Oliveira relata um 

cenário de escassez de mão 
de obra e afirma que caso ha- 

Preso homem 
que explorava 
jovens como 
escravas 

U'. boliviano de 35 anos, 

denunciado por manter 

jovens em situações análo- 

gasâda escravidão, foi preso 

na manhã de ontem, em 

uma casa na cidade de Bady 
Bassitt, interior de São Pau- 

lo. As vítimas, também na- 

turais da Bolívia, eram três 

adolescentes entre 16 e 17 
anos, que foram resgatadas 
naação da Polícia Federal de 

São José do Ria Preto (SP). 
Os agentes chegara mãre- 

sidência, que funcionaria pa- 

ta “confecção de roupas”, 
após a denúncia de uma das 
adolescentes, que conseguiu 

fugir do cárcere, a uma con- 

selheira tutelar dacidade. Lá. 
encontraram as jovens e ou- 
tras pessoas trabalhando. 

De acordo com a PF, aos 

agentes constataram que às 

vitimas viviam confinadas 
em situação degradante. Se- 
gundo depoimentos dados à 
corporação, elas eram manti- 
das no lecalsobcendições in 

salubres e obrigadas a traha- 

lhar por várias horas, sem a 
contrapartida de descanso e 

salário. Elas também seriam 

mantidas sob total controle 

por partedo homeme teriam 
sua locom oção restrita. 

As três vitimas vivem em 

situação irregular no país. 
Uma delas está grávida. 

A tarde, o suspeito passou 

por audiência de custódia e 

toi encaminhado para o 

Centro de Detenção Provi- 

sória (CDP) de Rio Preto, 
após não pagar fiança arbi- 
trada em R$ 22 mil, O ho- 
mem será investigado pot 

crime de redução de traba- 

lhadoresá condição análoga 
à escravidão, que é tipifica- 

dao no artigo 149 do Cúdigo 

Penal e prevê penade 2a 8 

anos de reclusão, além de 

multa. 

jasobrecarga de trabalho, po- 
líticas como o Enem Digital 

serão afetadas. 

A incorporação de avalia- 
ções internacionais novas, 

criação do Enem Digital, o 

contexto pandêmico e as me- 

didas que são exigidas por 
ele, somam-se aos ja existen- 

tes processos do Inep que, ca- 
so se transformem em sobre- 
carga de trabalho, impedirão 

aumento de escopo das avali- 

ações, e poderá perar descon- 

forto se não houver media- 
cãoc atendimento das neces- 

sidades dos servidores para 

essas entregas , diz. 
Olivemra é 0 primeiro diretor 

do órgão a se manifestar sobre 

a crise do instituto, após o pe- 

dido de exoneração de 37 ser- 
vidores em cargos de coorde- 

Crise. Anderson Ol veira disse que denúncias de servidores devem receber atuação rápida da alta gestão e do MEL 

nação na última semana, a 
poucos dias da realização do 

Enem, no próximo domingo. 

Na carta enviada, o dire- 
tor apoia os funcionários e 

afirma que as “adversidades 

que relatam são pra e 
devem receber atuação rá- 
pidaceficazdaalta gestão” e 

do Ministério da Educação 

(MEC) 
Além de demíncias de assé- 

dio moral contra o presidente 

do Inep. Danilo Dupas, os ser- 

vidores relataram episódios 
de censura e afirmaram que 

Dupas não assume atribui- 

ções de sua responsabilicade. 
No oficio, Oliveira fala sobre 

a importância da governança 

para o funcionamento do 

Inep, mascrítica a recêm-cria- 
da Assessoriade Covernançae 

Gestão Estratégica (AGGE) 
“Para que o Inep consiga, 

mesmo diante das carências, 

entregar mais a cada ano, à 

gestão podera se valer da go- 
vernança, que pode ser vista 
como um conjunto de QUES 

que definem as responsabili- 
dd e ajudam a desenhar os 
processos para tomadas de 

decisão, Foi criada uma estru- 
tura inédita no órgão para es- 

sa finalidade. Para atingir esse 

objetiva, porém, essa estrutu- 

ranão deve se valer dos meca- 

nismos de controle para pre- 

judicar o trabalho desempe- 

nhado pelos span sáels pe- 
las atividades”, diz o diretor, 

acrescentando Che o controle 

interno deve ser buscado pela 

administração pública, mas 
que“o zelo, quando excessivo, 

também pode trazer efeitos 
negativos. 

INTERFERÊNCIAS 
O diretor diz que as interfe- 

rências da AGGE não rende- 

ram ganho para o instituto: 

“O que se viu foram interte- 
rências em processos de ni- 

veltático, |d amparadas pela 

legislação que baliza a atua- 
çê o des servidores, sem pa- 
nhos evidentes a quaisquer 

processos que sofreram in- 

terferências, sejam eles de 
regulação de pagamento de 

gratificações, Huxos de pro- 
cessos decisórios, seguran- 
cajuridicae de promoção da 

carreirados já sobrecarrega- 

dos servidores”, escreveu. 

O chefe da Daeb diz que o 
Inep deve rever “imediata- 
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mente” seu planejamento es- 
tratégico e que a gestão deve 

estar ao lado da equipe. Nes- 

se ponto, Oliveira disse que a 
alta gestão do órgão não deve 

ser um “fator dificultador” 

da trabalho dos servidores. 

“Seu papel deve ser de ori 

entar, participar, reconhe- 
cer o trabalho e estar no 

mesmo lado da equipe, e se 

não o faz, reduz-se a mera fi- 

gura política distantee acar- 
reta desmotivação e insegu- 
rança aos liderados. O Inep 

deve imediatamente rever 
seu planejamento estratégi 

ca, pois a saída coletiva dos 

servidores dos cargos evi- 

denciou descontentamento 

e falhas com relação a esse 

ponto”, diz Oliveira. 

No oficio, o diretor encami- 

nha 16 sugestões de melhorias 
à presidência 2 à ACMGE. Entre 

elas, ele sugere que a alta pes- 

tão considere os aspectos téc- 

nicos apresentados pelos ser- 
vidores para tomar decisões. 

Ele pede, ainda, que cargos 
que envolvam informações &i- 

gilosas sejam ocupados exclu- 

sivamente por servidores de 

carreira do Inep. 
“A alta gestão deve priorita- 

riamente se debruçar para 

realizar as entregas previstas 

nas metas institucionais do 
órgão e fornecer condições 

para os servidores ecolabora- 

dores trazerem excelência 
nessas entregas. Não deve ja- 

mais representar um fator di- 

ticultador a mais, principal- 

mente quar do há tanto a se 

fazer nesse sentido”, diz. 

0 PRECO coa =” 
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Sony reduz produção do PlayStation 5 
Empresa deixará deentregar Dé milhão de unidades par gargalo com fornecedores 
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Setores com 6 milhões de funcionários devem 
do da folha por mais dois anos 

EEN páRa AA U : 

ter desoneraç 

Martelo batido. O presidente Jar Bolsonaro aruncióu, apés reunião com mini 

BRRsid 

pós reunião na manhã de 

ontem com representan- 

tes de 17 setores que empre- 

gam seis milhões de pessoas, 

o presidente jair Bolsonaro 

alirmou que o governo vai 
prorrogar pormais dois anos a 

desoneração da folha de paga- 

mento. De acordo com o pre- 

sidente, a decisão toi tomada 
apús oencontro, que também 

Leve a presença dos ministros 

da Economia e da Agricultu- 
ra. À prorrogação damedida é 

considerada fundamental pa- 

ra à recuperação econômica é 

a manutenção dos empregos. 
A desoneração da folha, 

queestava prevista para aca- 

bar no tim deste ano, permi- 
te às empresas substituir a 
contribuição previdenciá- 

ria de 20% sobre os salários 

dos empregados por uma 
alíquota sobre a receita bru- 

ta, que varia de 1% a 4,5%. 

Entre os 17 setores da eco- 

nomia que podem aderir a 

esse modelo estão as indús- 

trias têxtil, de calçados, má- 
quinas e equipamentos e 

proteina animal, constru- 

ção civil, comunicação e 
transporte rodoviário, 

— Reunido com a Tereza 

Cristina (Agricultura), com o 

nosso prezado ministro Paulo 
Guedes (Economiaje maisde 

urna dezena de homens e mu 

lheres representantes do se- 
tor produtivo do Brasil, resol- 

vermos prorrogar por mais 

dois anos a questão que tem a 

ver com a desoneração da to- 
lha —disse Bolsonaro, duran- 

te evento no Palácio do Fla- 

nalto. —Não ficou apenas nis- 
so, Pedimos a eles que colabo- 

rassem CONOSCO para aprovar 

ai a questão dos precatórios. 

Bolsonaro não esclareceu se 
faria isso por meio de uma Me- 

dida Provisória ou apoiando o 

projeto que estã na Câmara 
dos Deputados, mas que eleva 

a desoneração por quatro 

anos. Na quarta-feira, o depu- 
tado federal Marcelo Freitas 

(PSL-MO). relator do projeto, 
apresentou texto favorável 
que deve ser votado na próxi- 

ma semana na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 

da Câmara. 
— Com anúncio do presi- 

dente, atramitação do projeto 

de lei da desoneração fica 
bem mais fácilna CC e no Se- 

nado, já deixando estampada 
a garantia de que a desonera- 

ção da folha de pagamento se- 
ra de fato prorrogada, garan- 

tindo a manutenção de em- 

pregos em nosso pais — afir- 
mou ao GLOBO, acrescen- 

tando que o texto pode ser al 

terado para o prazo de dois 

anos para ficar deacordo com 
a proposta do presidente, 

“tros é o setór produtivo, que pretende renovar a desoneração da folha: uma possibvlidade é adaptar projeto que está ra Câmara 

Autor do projeto de lei, 
que originalmente prevê 
quatro anos de desonera- 

ção, o lider do DEM na Cá- 
mara, Efraim Filho (PB), 
disse ao Valor que o parecer 

de Freitas deve se adaptar à 

proposta de Bolsonaro: 
— A genteestá trabalhando 

com a hipótese de alteração 

no parecer que está sendo 

analisado na CC] para con- 
templar o prazo de dois anos, 

que é prazo de consenso, e vi- 

abilizar a rápida aprovação 
na CC], matéria conclusiva 

«que não precisa ir aó plenário 

e já ir direto para o Senado, 
aprovar lá e ter a sanção pre- 
sidencialantes do fim do ano. 

SIMPLIFICAÇÃO 
No fim da tarde de ontem, em 
um evento em São Paulo, o 

ministro da Economia, Paulo 

Guedes, disse que “sempre” 
foi favorável à “desoneração 

de todos os setores : 

—Eumaarmade destruição 

em massa de empregos essa 
ideia de tributar a folha de pa- 

gamentos. E uma concepção 
antiga de tributar tudo que pu- 

desse. Nós somos liberais, be- 

mos visão contrária, quere- 

mos simplificar, reduzir 

José Pastore, professor de 

relações do trabalho da USP, 

avalia que a extensão da de- 
soneração da folha de paga- 

mento é uma medida im- 

portante no cenário da re- 
cuperação da pandemia, 

—É importantissima (a tre 

dida) pois se refere a setores 

que empregam muito e que 
têm forte impacto no bolso do 

brasileiro, como às de trans- 

porte urbano e de carga, prote- 
inas, construção, call centers. 

A prorrogação da medida 

para 17 setores intensivos 

em mão de obra dá previsi- 
bilidade que pode se trans- 

Decisão do TCU deve facilitar renovação de medida 
Em resposta a uma consulta do Senado, tribunal vai esclarecer dúvida sobre entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

CGERALDA [ROCA 
pesando nem er Er 
Biegiia 

Tribunal de Contas da 

União (TCU) deverá de- 
cidir, na próxima quarta-fei- 

ra, quea ampliação do prazo 
derenúncia fiscal não preci- 

sa ser compensada com fon- 

te de receita orçamentária. 
Essa interpretação facilita- 
riãa prorrogação da desone- 

ração da folha de salários pa- 
ra 17 setores intensivos em 
mão deobra. 

Na manhã de ontem, o 

presidente Jair Bolsonaro 

afirmou que apoiará essa 
medida por mais dois anos, 

sem esclarecer se faria isso 

por uma medida provisória 

au apoiando um projeto se- 
melhante que está na Câma- 

rados Deputados, mas que 
eleva a desoneração por 
quatro anos. 

Segundo técnicos do 

TCU, a tendência é que o 

plenária da Corte dé sinal 
verde a uma consulta envia- 

da pelo Senado sobre um ar- 

tigo da Lei de Responsabili- 

dade Fiscal (LRF) que trata 
de renúncia de receita, 

A LRF prevê duas situações 
para viabilizar a renúncia: a 
inclusão da medida na lei or- 
came ntáriasemafetarore- Baliza Tribuna de Contas da Umão va discutir o tema na próxima semana 

sultado fiscal e a indicação de 

uma fonte de compensação. 

Naconsulta, o Senado quer 
saber se basta seguir um dos 

itens ou ambos. O entendi- 

mento é o de que basta cum- 

prir um dos pontos. 
Hã, no entanto, um acor- 

do do TCU de 2010 que pre- 

cisa ser esclarecido, 

O TCU precisa alterar 
uma recomendação feita ao 

Executivo de que a amplia- 

ção de beneficios tributári- 
as precisa ser compensada 
com elevação de tributos ou 

redução de benetlicios tribu- 
tários, segundo um técnico 
do governo. 

formar na geração de em- 
pregos, segundo associa- 

ções de empresas. 

— E um alívio para o setor 
calçadista, que vem experi- 

mentando uma retomada 

desde o início do ano e via no 

possivel fim da desoneração 
umaameaça à recuperação da 

atividade — disse Haroldo 

Ferreira, presidente da Abi- 
calçados, estimando que o 

tim da desoneração geraria 

uma carga tributária extra de 

mais de R$ 600 milhões por 
ano, com perda de 14 mil em- 

pregos em 2022. 

O presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), José Car- 

los Martins, também elogiou 

adecisão: 
— Essa medida restabele- 

cealópica. Entendemos que 

atributação da Previdência 
deve incidir sobre fatura- 
mento, e não sobre a folha, 

O que houve foi a manuten- 

ção da base de cálculo. 

AMPLIAÇÃO NO FUTURO 

Márcio Girão, presidente 

do Conselho de Tecnologia 
da Informação e Comunica- 

ção (ConTIC), disse que a 
medida significa a garantia 
de 1,5 milhão de empregos 

qualificados. 

O presidente da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Brasscom), 

Sergio Paulo Gallindo, apre- 
sentou a Bolsonaro um estudo 

da entidade apontando que a 

renúncia fiscal de R$ 1041 bh 

lhões com a desoneração da 
folha ao mesmo tempo permi 

te uma arrecadação compen- 

satória de R$ 12,95 bilhões. 
—À gente teve o cuidado pa- 

ra que essa desoneração seja 

mantida para 1/ setores agora 

e que possa criar condições, 

para no futuro, desonerar todo 

o setor produtivo — afirmou o 

presidente da Associação Bra- 
sileira de Proteina Animal, Ri- 
cardo Santin. (Dartiel Gullino, 

Femanda Trisotto, Eliane Olivei- 

ra, Adriana Mendes, Geralda 
Doca e Manoel Ventura) 

A prorrogação da desone- 

ração não consta da propos- 

ta orçamentária, mas pode- 

rá ser incluida por meio de 

uma mensagem modificati- 

vaao Congresso. O processo 

é relatado pelo ministro do 
TCU Aroldo Cedraz e deve- 

tá ser incluído na pauta do 

plenário na quarta-teira. 

A lider em pestão 

ambiental, 

ambipar.com 
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A desmoralização 
do teto de gastos 

Aotimdadevastação fiscal perpetrada 
ela presidente Dilma Rousseff, não havia 

como viabilizar o gigantesco ajuste de 

contas públicas que seria requerido para 

restabelecer controle sobre o endivida- 

mento do governo. E para conter a grave 
crise de confiança que se instalara, já não 

bastavam novase vagas promessas de ajus- 

te fiscal no futuro. 
O teto de gastos foi a solução a que se 

chepou para se ganhar tempo para viabili- 

zar uma mudança paulatina do regime fis- 

Q-. eramesmoaideiadotetode gastos? 

Pp 

cal que pudesse estabilizar o endivida- 
mento público, Foi um “pacto de Ulisses”, 

A] que t pais Se amarrou do mastro de 

uma limitação constitucional à expansão 
do gasto público, para dar credibilidade a 

suas renovadas promessas de esforço per- 
sistente de ajuste fiscal, 
O que se esperava, com algum otimismo, 

é que, ao impor uma restrição orçamentária 
efetivamente rigida, o teto tornasse proibi- 
tivosos custos da preservação do regime fis- 
cal e, com isso, estimulasse a aprovação das 

reformas que se laziam necessárias. 
Não faltou quem arguisse que talexpecta- 

tiva era ingênua. E que o mais provável era 

ue o teto acabasse induzindo, não o avanço 

do programa de reforma fiscal requerido, 
mas o surgimento de uma coalizão imbati- 
vela favor do afrouxamento ou da simples 

revogação da limitação constitucional à ex- 
pansão do gasto público. Justo o que esta- 
pmmaos presenciando Dómomento, 

Trata-se de séria ruptura do longo proces- 
so de reconstrução da política econômica 
que teve início no governo Temer. Em face 
das urpências eleitorais do governo, o Mi- 

nistério da Economia acabou não resistin- 
do à mobilização do Planalto e do Centrão 
para entortar as regras fiscais em vigor e 

abrir Espaço pára d expansão de gastos. 

A desmoralização do teto de gastos im 

plica volta a um regime fiscal sem restri- 
ção orçamentária rigida, com desdobra- 

mentos potenciais desastrosos, mais do 

que bem conhecidos no pais. Juntamente 
com o calote dos precatórios, aponta para 

uma dinâmica de divida pública bem mais 
adversa nos próximos anos. 
Amplifica efeitos fiscais deletérios que 

já advirão da rápida elevação de taxas de 
puras ge aaceleração 

Estamos da inflação vem exi- 
presenciando gindo. E ressuscita o 

uma séria fantasma da domi- 
ruptura nância fiscal, que pa- 
de um processo recia ter sido momen- 

de cinco anos taneamente afastado 
dereconstrução pela providencial 
da política queda da relação divi- 
econômica da/PIB, propiciada 

pelo salto no valor da 
PIB nominal que adveio da rápida acele- 
ração da inflação. 
Abusca persistente e sensatade racionali- 

dade e coerência na condução da política 
econômica cedeu lugar a um clima de vale- 
tudo, sem plano de jogo, em que impera à 

improvisação, o cportunismo e descom- 
promisso com a responsabilidade fiscal, 
O debate relevantesobre politicaeconó- 

mica, tanto no EDV CEDO CORNO Tio Congre à 

so, passou à se dar em ambiente muito 
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mais permissiva, com defesa escancarada 
de medidas gritantemente populistas, 
que ainda há poucos meses teriam sido 
tratadas como anátema. 
Poderá tal retrocesso ser revertido, a par- 

tir do início de 20232 Que fatores deverão 
condicionar a possibilidade de reversão? E 
preciso terem conta Cque o retrocessondão se 

deve a uma disfunção restrita ao Poder Exe- 
cutivo. É importante ter clareza sobreo que 
ocorreu no Congresso, especialmente na 
Câmara, desde fevereiro. 

Na esteira da montagem do orçamento 
secreto, Arthur Lira, articulado com Ciro 
Nogueira, no Planalto, passou a controlar 

sólida maioria na Câmara, que vem sendo 

operada como rolo compressor, inclusive 
para dar sustentação ao avanço do Centrão 
sobre a condução da política econômica. 

Para que tamanho retrocesso possa ser re- 
vertido, o pais terá que eleger um presiden- 
te inequivocamente comprometido com 

um programa sério de ajuste fiscal, que seja 
capaz de se contrapor ao clima de escanca- 
rada irresponsabilidade que hoje domina o 
Congresso. O controle da Câmara pelo Cen- 
trão parece ter vindo para ficar. 
Alguém acredita mesmo que os dois can- 

didatos que hoje lideram as pesquisas de in- 
tenção de voto na disputa presidenc jal este- 
jam aaltura desse desafio? 

Precatórios adiados 
abrem orçamento extra 
para outros Poderes 
Executivo levaria a maior fatia, mas Judiciário e Legislativo 
também receberão mais dinheiro caso a PEC passe no Senado 

MANDEL VENTURA 
manoel rea time sh egito carr be 

mma 

AP na Câmara, à 
proposta de emenda à 

Constituição (PEC) que 
muda o pagamento dos pre- 
catórios vai abrir espaço no 
Orçamento de próximo ano 

não apenas para o Poder 
Executivo, caso seja confir- 
mada pelo Senado. 
Ao mexer no teto de gastos 

(a regra impõe um limite pa- 
ra as despesas federais), O 
projeto também vai ampliar 
o limite disponível para os 
gastos de todos os outros Po- 

deres federais. O teto impõe 
limites individuais de despe- 

sas para Executivo, Judiciá- 

rio, Legislativo e Ministério 
Público da União. Coma mu- 
dança no teto de gastos, cada 

um desses órgãos terá um ht- 
mite maior para gastar —e al- 
guns dos Poderes já se prepa- 

ram para escolher os desti- 

44,9 
Valor extra. em bilhões de reais, 
que o Executivo pode ter em 2022 

nos dos recursos. 
O espaço extra de todos os 

Poderes está sendo organiza- 
da pelo Ministério da Econo- 
mia. A pasta de Paulo Guedes 
prepara o que é chamado tec- 

nicamente de Mensagem Mo- 
dificativa ao Projeto de Lei Or- 
camentária de 2022, Em dis- 

cussão pelo Congresso, o Or- 

1,3 
Valor extra, em bilhão de reais, 

que o Judiciário pode terem 2022 

çamento do próximo ano foi 
desenhado pelo governo sem 
considerar as regras da PEC 
dos Precatórios e sem espaço 
para um Auxílio Brasil de R$ 
400, Essas alterações serão fei- 
tas após a PEC eventualmente 
ser aprovada pelo Senado, 
A PEC dos Precatórios tem 

duas “pernas”. A parte que adia 

Valor extra, emmilhões de reais, 

que o Legislativo teria em 2022 

o mento de precatórios 
E de RS 44,6 bi- 

lhões para 2022, destinado 
apenas ao Poder Executivo 
porque trata de despesas do 
governo. A outra perna, que 

muda a fórmula de cálculo do 

teto de gastos, vai abrir uma 
margem no Orçamento que 

dependerá da inflação fechada 

po fim do ano. Pelas contas do 
economista Guilherme Tino- 
co, considerando uma inha- 

ção de 9,33% para este ano, à 
mudança no teto abre R$ 54 
bilhões para o Executivo e cer- 
cade R$ 2.3bilhões para os de- 

mais Poderes. 

Mais caixa. 

Os Três Poderes 

poderão ter um 

orçamento mais 

porÔo cas0a 

PEC passe no 

Senado 

E estes já começaram a fa- 
zer planos. O Ministério Pú- 

blico da União quer usar osre- 
cursos para pagar, entre ou- 
tras despesas, beneficios aser- 
vidores, como assistência mé- 

dica e odontológica. A Justiça 
do Trabalho quer usar seu or- 
camento para apreciação de 

causas. Já o Senado vai deixar 

odinheiro reservado, 
Deputados e senadores 

prev arara Ontem, em SESSÃO 

do Congresso, projeto que re- 

maneja R$ 9,3 bilhões doorça- 
mento do Bolsa Família, agora 
extinto, para o Auxílio Brasil, 

(Colaborou Bruno Góes) 

PEC deve ser judicializada por ferir cláusula pétrea 
Proposta aprovada na Câmara sofrerá contestação por contrariar principio da coisa julgada ao adiar pagamento de precatórios 

o 

O espaço no Orçamento 

de 2022 que o governa 

quer abrir Com a proposta 

de emenda à Constituição 

(=: TANLET CELULAR 

E ATÉ JORNAL 

La] 5344338 

(PEC) dos Precatórios deve 
ser alvo de contestações ju- 
diciais no Supremo Tribu- 

nal Federal (STF), além do 

próprio mérito do projeto. 
Ao criar um teto para o pa- 

AECRE pulsa DE DOGADEGAÇÃO E DOVERMARGA DD PETRNÓIGO DA pad) 

gamento de despesas do go- 
vero federal decorrentes de 

decisões judiciais, na prática 

a PEC adia o pagamento de 
precatórios já expedidos. Na 
proposta original do Orça- 

ns 
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mento de 2022, há R$ 89,1 
bilhões destinados para o pa- 
gamento de precatórios. 

APEC lazessevalor cair pa- 
ra R$ 44,5 bilhões, abrindo 
umespaço parecido no OQrça- 

EmA 
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DEBORA ARAÚJO MELLO 
Previdonte da Comissão Pormanante de Licitação 

mento de 2022: R$ 44,6 bi- 
lhões. Esse dinheiro vai ser 

usado para pagar o Auxílio 

Brasil de R$ 400, bandeira 
que o presidente Jair Bolso- 
naro quer levar para 2022, 

GUEDES: 'NÃO É CALOTE' 
Especialistas alertam, no 
entanto, que adiar o paga- 
mento de precatórios já ex- 
pedidos pela Justiça contra: 
riao princípio de coisa jul- 

gada, que é cláusula pétrea 

da Constituição —ou seja, 
que não pode ser alterado 
mesmo por emenda à Cons- 

tituição.casoda PEC.O STE 
pode julgar se emendas à 
Constituição ferem cláusu- 

las pétreas e já se manifes- 

tou duas vezes contra O par- 

celamento de precatórios. 
Para juristas, a coisa julga- 

da decorre do esgotamento 

das possibilidades de recur- 
sos á decisão judicial que en- 
trentou a questão principal 

do processo. Um precatório 
é expedido justamente 
quando esgota-se totalmen- 

teapossibilidadedeogover- 
no recorrer de uma decisão. 
A expedição de um preca- 

tório é considerada, inclusi- 
ve, um ato administrativo, 
que pode ser feito por diver- 

sos juízes quando uma deci- 
são torna-seconclusiva (após 
otrânsito emo julgado), 
— à PEU contraria à coisa 

julgada, que é cláusula pétrea 

— afirma Gustavo Einen- 
bojm, professor titular da Fa- 

culdade de Direito da VER], 

que representa o ex-presiden- 
te da Câmara Rodrigo Maia 
(RJjna ação no Supremo con- 
tra a tramitação da PEC. 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, negouontem 

irregularidades na PEC: 

— Evidentemente não é ca- 
lote. Se está dizendo que paga 
à vista imediatamente dentro 

do teto o estiver fora, dar 

condições decpliações instan- 
tâneas, em face da quantidade 

de ativos que o governo tem, 

não vai haver fila nenhuma. 
Fernando Scaff, professor 

titular da USP, diz que a adi- 

amento das decisões em 
2022 irá para a Justiça: 
—Mudara regra não vai mu 

dar a obrigação de pagar. Qual- 
quer pedalada dessa PEC não 
atingirá os precatórios já expe- 
didos. (Manoel Ventura) 
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Vendas do varejo têm 
maior queda desde 2000 . 
Indicador cai 1,3% em setembro, pior resultado para o mês em 
21 anos, devido à alta da inflação e ao desemprego elevado 

CAMROLISA MANIM 
Essolirta saiba fenglabeo com hr 

A vendas do comércio va- 
rejista recuaram 1,3% 

em setembro, na compara- 
ção com agosto, de acordo 
com a Pesquisa Mensal de 

Comércio (PMC), do IBGE, 

divulgada ontem, Foi a mai- 
orretração para o mês desde 
2000, quando começou à 
série histórica. 
A queda foi bem maior 

que a esperada. Analistas 

ouvidos pela Reuters proje- 
tavam recuo de 0,6% no 
mês. Apesar do resultado, o 
setor ainda acumula alta de 
3,99% em 12 meses. 
O IBGE também revisou o 

tomba do mês anterior, de 
3,1% para 4,3%, 0 que reflete 

a dificuldade do setor diante 
do cenário macroeconômico 
desafiador, com inflação, ju- 

rose desemprego altos. 
Entre as oito atividades 

pesquisadas, somente o seg- 

mento de artigos farmacêu- 
ticosnão apresentou queda: 
ficou praticamente estável, 
com leve alta de 0,1%. 

O recuo de 1,5% no seg- 
mento de hiper e supermer- 
cados, com forte peso na 

composição do indicador, fol 
o que mais puxou para baixo 
o índice, Mas não foi o único, 
O setor de equipamentos é 

material para escritório, in- 
formática e comunicação, 
amargou recuo de 3,6%, se- 
guido de móveis e eletrodo- 
mésticos (-3,5%) e combus- 
tiveiselubrificantes (-2,5%). 

NO AMPLIADO, QUEDA DE 11% 
No comércio varejista am- 
pliado, que inclui veículos e 
materiais de construção, 0 
volume de vendas caiu 1,1% 
em setembro, O segmento 
de veículos, motos, partes e 

peças teve queda de 1,7%, 
enquanto o material de 
construção recuou 1,1%. 
O comércio tem buscado 

driblar uma série de desafi- 
os durante a reabertura eco- 
númica. Enquanto o setor 

lidacom a alta do dólar e en- 
traves logísticos, a inflação 
ao consumidor acelera e já 
chega a 10,65% em 12 me- 

ses. Para conter a inflação, o 
Banco Central já levou a ta- 
xa básica de juros (Selic) pa- 
ra 7,75% ao ano. 

Isso acaba limitando o con- 
sumo. À receita nominal 
(sem descontar à inflação) 
das atividades do comércio, 
na passagem de agosto para 
setembro, mostra que as fa- 

milias vêm gastando menos, 
diz Cristiano Santos, gerente 
da Pesquisa Mensal do Co- 
mércio do IBGE: 

— Essa explicação do fator 
inflação vem com mais clare- 
za em algumas atividades, 
como combustíveis, hiper- 
mercados é outros artigos de 
uso pessoal e doméstico. E 
no, varejo ampliado, em vei- 

culos, motos, partes e peças. 
Especialistas avaliam que 

avanço da vacinação tende 
a reduzir as restrições à mo- 

bilidade e aumentar a confi- 
ança dos consumidores. Por 
outro lado, o desemprego 

elevado, a inflação e aaltade 
juros desafiam o varejo e 
tendem a impactar a recu- 
peração econômica. 

Para analistas da CM Capi- 
tal, comaperspectivade conti- 
nuidade de alta da inflação, as 

vendas no varejo dever conti- 

nuar decepcionanda, apesar 
das testas de fim de ano. dios 
afirmaram em relatório, signi- 
fica “riscos cada vez maiores 

para o cenário de recuperação 
econômica brasileira” 

Para o economista Felipe 

Sichel, do Modalmais, o re- 

sultado do comércio traz 
perspectivas negativas para a 
projeção de 0,5% para o PIB 

do terceiro trimestre. Mas 
ele vai aguardar à Pesquisa 
Mensal de Serviços para con- 
solidar suas previsões. 
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EVOLUÇÃO DO SETOR 
Variação mensal do comércio varejista, em % 

-6.2 

CUT Nov DEZ JAM FEV MAR ABR Na JIN JUL AGO SET 

MA a 
| 

2020 20h21 

Fonte: IBGE Editoria de Arte 

d 
! 
x 
É 
| 

Conheça o Safra Invest. 

Uma rede com assessores experientes 

e o selo Safra de solidez e segurança. 

Aqui, você tem acesso a toda a plataforma de produtos e serviços de alta performance do Safra, 

um dos grupos financeiros mais reconhecidos no mundo, com 180 anos de história, 

Safra Invest é o Safra ao seu lado. 

Procure 

um escritório 

Safra Invest 
Safra Invest 
Agente Autônomo de Investimentos 



18 Economia 

Reajuste da Petrobras 
para o gás afetará da 
indústria ao motorista 
Estatal negocia aumento de preços em 2022 com distribuidoras, 
Empresas avaliam que não será possível segurar repasse 

ERUNO ROSA, MANDEL VENTURA 

EVITORDACOSTA 

DS a TO] 

E 

O reajuste que a Petrobras 
* pretende aplicar aos con- 

tratos para fornecimento de 

gás a distribuidores tem po- 

tencial de afetar a economia 

como um todo: da indústria 
que depende do produto ao 

motorista queusão gás natural 
veicular (GNV), chegando até 
o consumidor final. 

A estatal propôs aumentos 

que significam, na prática, do- 
brar ou até quadruplicar o pre- 
coda molécula a partir de 1º de 

janeiro de 2022. Estimativa da 
Abegas (associação das distri- 
buidoras) indica que 50% a 
80% do volume de gás contra- 

tado pelas empresas vão ver- 
cer no fim do ana, Rice Espiri- 
to Santo, par exemplo, ficari- 
am 100% "descontratacdos” ca- 
sondocheguem a um entendi 
mento, mas a situação varia 

em cada estado. 

À primeira vista, pode 
cer apenas um debate setori- 
al, entre a Petrobras e seus cli- 

entes, mas especialistas indi- 

cam que o gás tem efeito mul- 
tiplicador, Ele é usado por in- 
dústrias como as de vidro, 

cerâmica, siderurgia é petro- 
quimica, entre muitas outras. 
E também fonte de abasteci- 

mento das usinas termelétri- 
cas, que loram acionadas este 
ano por muito mais tempo 
que o habitual para garantir a 

energia durante o periodo se- 
co, que vai até o fim de no- 
vembro. E é alternativa para 
quem busca fugir da escalada 

de preço da gasolina, um dos 
vilões da inflação, que acuma- 
laalta de 10,67% em 12 meses 
até outubro. Um aumento no 
preço do gás poderia bater até 
na conta de luz mais adiante, 
em razão dos custos das usi- 
nas termelétricas. 
Segundo Adrianno Loren- 

zon, gerente de Gás Natural 

da Abrace, associação que re- 

úne os grandes consumido- 
res, 0 aumento no preço da 
molécula a partir de janeiro 
vai afetar a todos e pode invi- 
abilizar fábricas no país. 
— Muitas fábricas podem fi- 

car inviáveis economicamen- 

te por causa do aumento do 
preço do gás. E a indústria vai 
repassar isso para tudo, desde 

o trango congelado até a lata de 
cerveja e o preço do carro — 

Q 
“Muitas fábricas podem 
ficar inviáveis 

economicamente por 
causa do aumento do 
preço do gás. E a 
indústria vai repassar 
isso para tudo” 

Adrianno Lorenzon, gerente do 
Gás Natural da Abrace 

listou Lorenzor. —E issoocor- 
re em um momento em que a 
inflação já chega a dois dígitos, 
O presidente do Conselho 

de Administração da Ássocia- 
ção Nacional dos Fabricantes 
de Cerâmica para Revesti- 

mentos, Louças Sanitárias é 
Congêneres (Anfacer), Ben- 
jamin Ferreira Neto, afirma 
ue o gás corresponde a 30% 
o custo do setor. Para ele, o 

reajuste afetará a competitivi- 
dade e pode gerar demissões. 
— O Brasil já tem um dos 

preços do gás mais caros no 
mundo e essa intenção de rea- 
justar só tira a competitivida- 
de da indústria de cerâmica. 
Será impossível não repassar 
Dã Preços dO COM sumidor - 

afirmou, destacando que a 

atividade vinha se rar 
do das perdas na pandemia, 
mas em outubro foi afetada 
pelaalta do custo do gáse pela 

perda do poder de compra da 
população com a inflação. 
Odebate expõe a concentra- 

ção do mercado brasileiro, no 
qual a Petrobras opera mais de 
90% da produção de petróleo 
e gás no Brasil. A estatal res- 
pande par cerca de 80% das 
importações de GNL (em es- 
tado liquido). E deixa para trás 
a promessa de um “choque de 
energia barata” feita pelo mi- 
nistro da Economia, Paulo 

Cuedes. Nos bastidores, a ava- 
liação do governo é que o mer- 
cado ainda é refém da Petro- 
bras e que não há competição. 

Mercado concentrado, Empresas afetadas d zem 

Ão mesmo tempo, técnicos 
ponderam que a abertura do 
mercado é um processo de- 
morado, porque o setor de gás 
natural é complexo e deman- 
da investimentos elevados. 

Marcio Balthazar, da con- 

sultoria NatGas, dizque o mer- 
cado"fica de mãos atadas” pois 

la Petrobras e o preço do GNL 
é influenciado pela estatal: 

— É preciso criar o -cami- 
nho para a concorrência. 

ALTA DE 500% NO GNL 
Às negociações começaram 

em setembro e haviam sido 

interrompidas em outubro, 
Assim como outras commodi- 
ties, 0 preço do gás disparou 

este ano com o aumento da 

demanda na esteira da reto- 
mada da atividade econômica 

com o avanço da vacinação. 

Pelos novos termos apresen- 
tados pela Petrobras, ela quer 
tomar como referência o pre- 

cono mercado internacional, 
Ele saltou de US$ 5 por mi- 
lhão de BTU (unidade inter- 

nacional do gás), no fim de 
2020, para os atuais US$ 27 
pormilhão de BTU. 
Para as empresas, o preço 
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do gás já subiu cerca de 50% 

no ano, com base no modelo 
atual, de realuste trimestral. 
Em geral, as distribuidoras de 
gás fazem reajuste anual, cor- 
rigido pelo IGP-M, e trimes- 

tral, de acordo com o insumo 

fornecido la Petrobras. 
Além disso, decincoemcinco 
anos há a revisão tarifária. No 

caso da indústria, o reajuste é 
sempre a cada três meses, 
Durante as negociações, a 

estatal afirmou que o gás da 

produção cam os campos de 
petróleo e o do gasoduto Bra- 
sil-Bolívia estão voltados para 

a demanda das termelétricas, 

acionadas à pleno vapor por 
causa da crise hidrica, das uni- 
dades de fertilizantes e dos 

contratos de distribuidoras. 
Para a própria Petrobras, se: 

gundo fontes, o cenário é difi- 
cil por não consegui assar 

Giro energia clltrica 0 au 

mentodo custo do gás em suas 
próprias termelétricas. 

Metade do que é consumi- 

do hoje é rodeio pela Pe- 
trob ras E OUiTas E mpresas 20 

restante é importado através 
do gasoduto Brasil-Bolívia e 
via GNL (em estado liquido). 
Segundo Marcelo Men- 

GNY chega ao maior valor em 20 anos, a R$ 4,256 por metro cúbico 

D: depois de os preços da 
gasolina, do diesel e do 

gás de botijão atingirem o 

maior valor desde 2001, ho- 

je foi a vez do GNV (gás na- 
tural veicular). Segundo da- 
dos da Monitor dos Preços 

do Observatório Social da 
Petrobras (OS P), o combus- 

tivel registrou o maior preço 

real do século em novem- 

bro, com o metro cúbico 
chegando a R$ 4,256, 
Os dados mostram que à 

GNV começou a bater recor- 
des em termos reais no mês 
demaio deste ano, a partir do 

aumento de 39% promovido 
pela Petrobras, chegando ao 
custo de R$ 4,02. 

POR QUE O GÁS FICOU MAIS CARO? 

1 2 

“Amteriormente, o pico do 

GNV aconteceu nos meses de 
fevereiro e março de 2019, 

quando o metro cúbico alcan- 

çou R$ 3,70, De lá para cá, o 
preço do combustível mante- 
ve-se mais Ou menos estável, 

com uma queda em meio à 
pandemia por conta da dimi- 
tuição do preço do barril de 

3 

petróleo”. diz o economista 
Eric Gil Gomes, do Instituto 
Brasileiro de Estudos Politi- 
cos e Socias (Ibeps) edo OSP. 
Mas, segundo ele, a partir 

de maio de 2021 os preços 
começaram a subir, impul. 

sionados pela valorização 
do barril e pela desvaloriza- 
ção do câmbio, dois fatores 

4 

que indexam os contratos 

comas distribuidoras. 
Mesmo como preso elov a 

do, 0GNV aindaéo combus- 

tivel mais barato do merca- 

do, Levantamento da Secre- 
taria Nacional de Trânsito 

(Senatran). entre janeiro e 
setembro (atéodia 28) deste 
ano, mostra que 163.168 vei- 

não ter opção além da Petrobras e que conta não fecha com reajuste 

donça, diretor de Estratégia e 
Mercado da Abegás, a estatal 
apresentou quatro formas de 
contrato: de seis meses, um 
ano, dois anos e quatro anos, 
O preço médio passaria dos 

atuais US$ 9 por milhão de 
BTU para US$ 36 por milhão 
de BTU e, nocaso de um con- 
trato de quatro anos, o reajus- 

te seria menor pois a estatal 
financiaria parte do preço, 
pago em parcelas, 

— A conta não fecha. O mer- 

cado não vai conseguir absor- 
veresse patamar de preços. Es- 
tamos encaminhando repre- 
sentação ao Cade (órgão de de- 
fesa da concorrência) e uma 
carta ao MME (Ministério de 
Minase Energia) paraqueessa 
questão seja tratada pois esta- 
mosa 50 dias de ficar sem con- 
tratos —disse Mendonça. 
A Petrobras disse que “as ne- 

gociações estão em andamen- 
to”. Segundo a estatal, a tratati- 
va vale para distribuidoras que 

optaram por contratos de cur- 
to prazo nos últimos anos. Ela 
diz que busca dar mais previsi- 

bilidade 205 preços e que a 
olerta terá de ser complemen- 
tada com importação de GNL, 
que subiu 500% este ano. 

culos fizeram a mudança de 

combustivel, um crescimen- 
to de 88,5% em relação ao 
mesmo periodo de 2020. 

O Rio de Janeiro éoprinci- 

pal mercado consumidor de 
GNV. O estado responde 

porcerca de 60% do volume 

de gás natural veicular do 
Brasil, sendo que 24% da 
sua frotautilizamo combus- 

tível. Em todo pais apenas 
2% dos veiculos são abaste- 
cidos com GNV. 

= 
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ArcelorMittal vai investir 

R$ 4,3 bi no Brasil até 2024 
Recursos da siderúrgica serão usados para aumentar a capacidade de 

produção em Minas Gerais. É o maior aporte em cem anos de atuação no pais 

Economia | 19 

Rival da Tesla já é a 
segunda mais valiosa 
em Wall Street 
Montadora de picapes elétricas Rivian tem valor 
de mercado de US$ 120 bi, superando Ford e GM 

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS 
bias ride é SE edgiobo cor: Ex 
TÃO LE 

multinacional sidder úrgica Arcelor- 

Mittal anunciou ontem um inves- 

timento de R$ 443 bilhões em sua ope- 

ração Do Brasil até 2024. 0 aporte será 

realizado na usina da empresana cida- 
de de loão Monlevade e na Mina de 

Serra Azul, em Itatiatuçu, ambas no es- 
tado de Minas Gerais. 

A usina de Monlevade vai ter sua ca- 

pacidade de produção quase dobrada 

até 2024, de 1,2 milhão de toneladas 

de aço bruto ão ano para 2,2 milhões 
de toneladas anuais. À unidade hoje 
produz fio-máquina para aplicações 

inchustriais, como lã de aço. 

Aminade Serra Azul terá sua procu- 
ção praticamente triplicada, do atual 

Ló milhão de tonelada ao ano para 4,5 

milhões de toneladas de minério de 

ferra, Localizada na Região Metropo- 

litana de Belo Horizonte, a mina ope- 

ra desde 1974 e foi comprada pela Ar- 

celorMirtal em 2008, Sua produção é 
voltada para o mercado intemo e para 

aexportação de minério. 
O presidente da ArcelorMittal Bra- 

sil, Jefferson de Paula, afirma que o 
montante é o mor aporte já anuncia- 

do pela empresa em seus cem anos no 

pais, e ocorre meses após a divulgação 
de outro investimento, de cerca de R$ 

L9bilhão, emumaoperaçãode chapas 

de aço em São Francisco do Sul (5C). 

Em nota, a empresa afirma estar conti 
ante no cenário a médio e longo prazos 
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EECE NESSA CONTERO 

ArcelorMittal. Novo meestimento é o malar ;á feito pela siderúrgica em seus cem anos no Bras: 

no pais, apesar do desempenho atípico 
da mercado este ano. 

— Com a pandemia e as restrições de 
mobilidade, pessoas ficaram em casa e 
gastaram com bens, como carros e ele 
trodomeésticos, e em reformas de suas 
casas. No Brasil, gastamos 6% do PIB 
em ajudas (como o auxílio emergenci- 

al), e as matérias-primas explodiram 
de preço, mas isso está regularizado. 
Não temos problema mais no Brasil 
com abastecimento de aço, o mercad 
está sendo suprido e os preços já estão 
estáveis —diz Jeferson de Paula. 

INFRAESTRUTURA EXIGE INVESTIMENTO 

Segundo o executivo, o consumo de 
aço no país aumentou 24% neste ano 

e deve se normalizar. Há estimativa 
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de crescimento médio de 5% ao ano 

da demanda pela matéria-prima no 

3rasil pelos próximos cinco anos. 
— Precisamos de infraestrutura no 

país, e o governo fez uma série de con 
cessões (que demandam investimen- 

tos). O marco do saneamento foi im- 

portante, A parte da ha hitação comt- 

nua crescendo. Apesar dos juros em al- 

ta, temos déficit habitacional grande 

ainda, hã demanda —destaca. 
Aindústria, queemprega no pais cer- 

cade 19 mil pessoas, afirma que quan- 

do as unidades estiverem operando a 
plenacapacidade, em 2024, serãogera- 

dos 1.350 novos postos de trabalho. 

Durante as obras de ampliação, a previ- 
são é de geração de 7.500 vagas tempo- 
rárias no ápice dos trabalhos. 
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[o | uma 
ascensão meteóri- 

ca. À Rivian, fabricante de 

preapes elétricas,
 
estreou na 

Bolsa americana na quarta- 

feira, deixando para trás na 

pista gigantes do mercado au 

tomotivo, como Ford e GM. 

Em seu segundo dia de pre- 
gão, a empresa já valia US$ 

120 bilhões e é a segunda 

montadora mais valhosa de 

Wall Street, atrás apenas de 
sua rival, a Tesla, do bilionário 

Elon Musk. À trajetória con- 

firma que, para os investido- 

res, o futuro do setor automo- 

tivo está na eletrificação
 

Ontem, os papéis da Rivi- 

Al encerrar
am 

05 Negocios
 

com valoriza ção de 22,1%, a 

US 122,99. 

AMAZON É ACIONISTA 
A empresa tem a Amazon 

como maior acionista, com 

fatia de 20%, A Ford tam- 
bém tem uma participação 

no capital, de 12%. 

Aempresafez( maioriPQ 

já registrado no mercado 
americano desde 2014, 

quando a Alibaba estreou 

nas Bolsas dos EUA. 

O IPO da Rivian teve como 

pano de fundo a COF26, a 

Cúpula do Clima das Nações 
Unidas, onde montadoras, 

mae 

E PRE) “Bi q 

RITIaS 

companhias aéreas € pover- 

pos anunciaram uma série 
de promessas para reduzir as 

emissões de gases do efeito 

estufa do transporte global. 
O valor de mercado alcan- 

cado pela companhia reflete 

sua capacidade de crescer ra- 

mentes seu plano para fa- 
bricar veiculos comerciais, 

disse RJ. Scarinpe, fundador e 

CEO da Rivian, em entrevista 

à Bloomberg TV 

Isso começa com cem mil 
picapesa bateria elétricaa se- 

rem entregues à Amazon, no 

que Scaringe descreveu co- 
mo um “pedido inicial”. 

A empresa cogita expandir 

seus negócios para o ramo de 
baterias e energia solar. 

A Rivian, que tem sede em 

Irvine, Califórnia, quer tabri- 

car ao menos um milhão de 

veículos por ano até o fim da 

década, disse Scaringe. Já tem 

uma fábrica em Hinois e 
amunciou planos para abrir 

uma segunda unidade nos 

EUA e, eventualmente, produ 

Zirna Chinae na Europa 
Fundada em 2009 como 

Mainstream Motors por Sca- 

ringe, ela foi renomeada em 
200 como Rivian, um nome 

derivado de “Indian River”, 

na Flórida, lugar frequenta- 

do por Scaringe em um barco 
a remo quando jovem. 
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Após enquete, Musk vende US$ 5 bi em ações 
Fundador da Tesla consultou seguidores em rede social se deveria se desfazer de 10% de seus papéis. Recursos 
das transações estão sendo usados para cobrir impostos sobre ganho de capital com exercício de opções 

DA BLCOMBERO MES 
re 

fundador e diretor exe- 
cutivo da Tesla, Elon 

Musk, já vendeu US$ 5 bi- 
lhões em ações da fabrican- 
tedecarroselétricosesta se- 

mana. No sábado, ele lan- 

ou uTA eng uete para SÉLS 

seguidores em uma rede so- 

cial se devia ou não vender 

parte de sua fatia na Tesla. 
O homem mais rico do 

mundo vendeu mais de 4,5 

milhões de ações nesta se- 

mana, de acordo com docu- 
mentos recebidos pelas au- 

toridades reguladoras do 

mercado nos EUA. Há mais 

de cinco anos Musk não fa- 
ziaoperações do tipo, 

Musk. que frequentemen- 

te gera polêmica no Twitter, 
criou uma tempestade de 
fogo no fim de semana com 

uma enquete perguntando 

se deveria vender 10% de 
sua participação na Tesla, 
Embora ele tenha relacio- 

nado sua proposta ao debate 

sabre um “imposto para hi- 

lionários” proposto pelos 
democratas americanos, 05 
documentos divulgados na 

quarta-feira mostram que 
algumas das transações fo- 
ram pré-combinadas em 

meados de setembro — se- 

manas antes da votação. 
Ele também não mencio- 

nou nos tuítes que tem mi- 

lhões de opções de ações 
que devem ser exercidas até 
agosto do ano que vem, mês 

em que expiram. 

QUEDA DE 13% NA SEMANA 
A pesquisa fez com que as 

ações da Tesla caissem 16% 
nos primeiros dois dias desta 
semana, eliminando US$ 50 

bilhões do patrimônio liquido 
de Musk. Os papéis reduziram 
as perdas na quarta-feira, fe- 
chando com alta de 4,3%. On- 

tem, Dô entanto, recuaram 

0,42%, levando a queda acu- 
mulada na emana a 13%, 
Na segunda-feira, Musk 

vendeu cerca de US$ 1,1 bi- 
lhão em ações, o que lhe ga- 
rantiu recursos suficientes 

para pagar o imposto sobreo 

exercício de opções, já que 
sua fortuna está ligada a sua 

participação na Tesla. 

Além disso, livrou-o de pa- 
gar o imposto sobre ganho de 
capital que seria cobrado ca- 

so ele vendesse papéis sem 
Ler, 30 mesmo tempo, feito 

uso da opção de compra. Na 

terça e na quarta-feira, o exe- 

Elon Musk. O CEO da Testa agitou as redes socia's com um debate sobre impostos ao perguntar se dema vender seus papés 

cutivo fez as demais vendas. 

Musk, de 50 anos, é a pes- 
soa mais rica do munda, com 

uma fortuna de quase US$ 

300 bilhões, segundo o Blo- 
omberg Billionaires Index. 

Os documentos recebidos 

pelos reguladores não escla- 

recem se a enquete de Musk 

teve qe influência em 
sua decisão de realizar as 

transações —nem se ele con- 

tinuará vendendo até atingir 

os 10% mencionados. Para 
chegar a esse percentual, 

Musk teria que se livrar de 

cerca de 17 milhões de ações. 
Os impostos sobre essas 

transações geralmente são 

cobertos pela alienação 
imediata de algumas das 
ações recêm-adquiridas. 

APOIO DE INTERNAUTAS 
A última vez em que o bilio- 
nário vendeu ações foi em 

2016, para cobrir US$ 590 

milhões em impostos. 
Na enquete, Musk escre- 

veu:" Ultimamente, multose 

tem falado que ganhos não 
realizados seriam um meio 
de evasão Fiscal, então propo- 

nho vender 10% de minhas 
ações da Tesla”, Quase 58% 
dos 3,5 milhões de votos fo- 
ram a favor da venda. 

O GLOBO vence prêmio iBest 
2021 em Notícias e Jornalismo 
Jornal é eleito o Melhor do Brasil pelo júri. No voto popular, fica no Top 10 

CAROLINA MALIN 
cétoliras sudimfiiagiabo com br 

O ap ia O GLOBO foi 
eleito o Melhor do Bra- 

sil pelo juri da Academia 

iBestnacategoria Noticias é 

Jornalismo. O prêmio foi 
anunciado na qua rta-feira 

pela organização do evento. 
No Top 3 da edição deste 

ano, escolhido pelo júri es- 
pecializado, estão ainda osi- 

te Canalteche o jornal O Es- 
tado de S.Paulo. 
O CLOBO também con- 

quistou o 6º lugar, pelo voto 

popular, no iBest Top 10, dos 
veiculos mais relevantes des- 
te segmento no universo di- 

gital brasileiro em 2021. 

É segu nda VEZ CONSECcWt- 

vaque O GLOBO é contem- 
plado pela premiação. No 
ano passado, o jornal figu- 
rou no Top 3 da categoria 
Notícias e Jornalismo, pela 

Academia iBest, é entre os 
dez mais relevantes na elei- 
ção popular. 

— (O GLOBO é, aem ne- 

nhuma dúvida, um Top 10 
porque é clara a relevância 
deleno digital, seja por alcan- 
ce ou engajamento. Ele tem 

as métricas que o colocam 
comoum Top 10.0 que aaca- 
demia faz quando premia é 
dizer que um grupo de espe- 
cialistas afirma que o GLO- 
BO é o melhor entre esses 
dez. Vejo como natural, por- 

que é uma consequência do 
Globo ter uma relevância di- 
gital prande e ser reconheci- 

do pelos especialistas como 
um veiculo de extrema quali- 
dade — diz Marco Wettreich, 

fundador eCÊO doiBest. 

SALTO NA PARTICIPAÇÃO 

O Prêmio iBest foi criado por 

Wettreich em 1995 e, por 

mais de uma década, foi refe- 
rência de indicação dos me- 

lhores serviços on-line brasit- 

leiros. Em 2020, após um hi- 
ato de 12 anos, a premiação 
voltou remodelada, com no- 

va metodologia, é passou à 

valorizar as melhores inicia- 

tivas do universo digital. 

Para selecionar os dez parti- 

iBest. Fundador destaca relevância do GLOBO por alcance e engajamento 

cipantesem cada uma das ca- 

teporias, a organização usa O 

algoritmo iGency, que pes- 
quisa e quantifica milhares de 
iniciativas. O mecanismo 

aponta matematicamente 

quais são os principais desta- 
ques de cada segmento, por 
meto de métricas comoalcan- 

ce, relevância e engajamento. 
Depois de definido o Top 

10 de cada categoria, a elei- 

ção dos melhores ocorre por 

voto popular e um júri dees- 

pecialistas, que compúem a 

Academia iBest. 
Na avaliação de Wettreich, o 

sucesso da edição deste ano é 

evidenciado pela participação 

popular. Foram 18 milhões de 
votos únicos em 2021, ante 2 
milhões em 2020, 

— O universo digital é mui- 

to grande, e ninguém conhe- 
ce tudo que existe nesta área, 
muito menos sabe identih- 

Escola virtual formará jovens em economia criativa 
Projeto da Fundação Roberto Marinho e da Organização dos Estados Ibero-Americanos prevê certificar 25 mil no primeiro ano 

co.liga, escola virtual de 

CLIPS gratuit Os Da rca 

de economia criativa, entra 

no ar hoje. Parceria entre a 
Organização dos Estados 
Ibero-amenicanos (OEl| ea 

Fundação Roberto Marinho 

(FRM), o projeto foi desen- 
volvido para promover a for- 
maçãnea inclusão produtiva 

de jovens no mercado de tra- 
balho, sobretudo os das clas- 
ses €, De E, cem situação de 
vulnerabilidade social. 

A meta é alcançar 25 mil jo- 
vens certificados em cursos 

do co.liga já no primeiro ano. 
— Queremos que esses jo- 

vens tenham protagonismo, 
enxerguem oportunidades 
em novos negócios e trabalho 

na economia criativa, setor 

que soma mais de 2,6% do PIB 
do pais —destaca Raphael Cal. 

lou, chefe e diretor da Repe- 

sentação da OEI para a Educa- 
ção, a Ciência e a Cultura no 
Brasil. — A juventude foi a fai- 

xa da população mais impacta- 
da na pandemia, com alta do 

Escola. Co |iga une cuitura e educação para capacitar jovens detodo o pais 

número de jovens que nem 

trabalham nem estudam. À 
cultura também foi muito im- 

pactada, mas é uma ferramen- 

ta de geração de novos negócl- 
os, guarda eixos de desenvolvi- 
mento e promotores de redu- 
ção de desigualdades. 

TRANSMISSÃO HOJE 
Olançamentoacontececomo 

co ligaFEST, que será transmi- 

tido pelo g1 hoje, às 18h, a par- 

tir do Muscu de Arte do Rio 

(MAR). O evento será uma 
prova do que o projeto irá reu- 
tir na plataforma digital, com 

resentação dos músicos 
China Inae Negra Jaque, além 
de debates sobre economia 

criativa. e vai mostrar experi- 

ências bem-sacedidas no setor 

emtodoo pais. 
João Alegria, gerente-peral 

do Laboratório de Educação 

da FRM, destaca que a insti- 

ExPOS DÉ DRFULGAÇÃO 

inouação. Caliow cu'tura pera emprego é regócos, e reduz desigualdades 

tuição mantém projetos com 

ações de inclusão produtiva. 
A meta, porém, era ter algo 

em cultura digital, “mais pró- 
ximo às transformações do 
mundo”. Em parceria com a 
O El, oprojeto foi desenvolvi- 
do em menos de um ano: 
— Saimos de uma platafor- 

ma de cursos on-line para ser 
mais uma escola, um lugar de 
encontro, de network (lazer re- 
des). Junta o jovem, empresas, 

mentores, criadores dos cur- 

sos. O eixo é unir educação, 
trabalho e comunidade; estar 
junto, qualificar e dar acesso. 

Ao todo serão 37 cursos li- 
vres e de curta duração distri- 
buidos em cinco áreas da eco- 
nomia criativa: patrimônio, 

música, multimídia, design e 
artes visuais. Ha opções come 
fotografia, design para web e 

turismo para cidades crlati- 

vas. Foram desenvolvidos par 

car quem faz melhores inici- 
ativas. Cada vez mais você 

tem mais diversidade, e acho 

que os votantes entendem is- 
so, Já quem participa conse- 
gue essa certificação do mer- 

cado de influência em seu 

segmento — destaca. 
Ao todo, o Prémio iBest 

2021 tem 79 categorias, con- 

tra 50 no ano passado. Wet- 
treich explica que a premia- 
ção não só acrescentou cate- 

gorias de um ano para o ou- 

tro, mas pretende remodelar 
os segmentos conforme a in- 

tertet se reestrutura. 

Este ano, entraram plata- 
formas como TikTok e Twit- 

ch além de métricas para 

avaliação do algoritmo, por 
exemplo, 
— Tem uma renovação. 

Muito possivelmente algu- 

mas categorias deste ano não 
serão sea no ano que 
vem, ca gente vai trazer mais 

categorias, cada vez segmen- 
tando mais, de acordo com o 
interesse dos consumidores 

— explica Wettreich. 

profissionais como China Ina 
e o produtor cultural Leo Fei- 
já, ex-subsecretário de Cultu- 

ra é Economia Criativa do 

Rio, além da Fablab Recife, 
de design einovação. 

REDE DE PARCERIAS 

Haverá ainda mentorias. E à 
co.liga está montando uma 

rede que já soma 300 parcei- 
ros, construida ao longo dos 
últimos seis meses em reuni 

des com ONGs, secretarias da 

juventude, coletivos de [o- 

vens E outras. 

Hã também um espaço de 

trabalho. Quando ingressa na 
plataforma, q jovem pode 
montar seu perfil, o que inclui 
um portfólio profissional, A 

coliga terá um banco de *opar- 

tunidades de empresas parcei- 
ras, que reúne desde chama- 

das para seleções a vagas de 

emprego. Em janeiro, conta 
Alegria, sai um edital de pro- 

dução audiovisual, 

— A ideia é criar também 

uma rede de polos presenciais, 
além de ilhas de trabalho para 
que esses jovens tenham aces- 
so d tecnologia e a outras expe- 
riências —diz Callou, desta- 
cando que a iniciativa pode 

ser, adiante, replicada em ou- 

tros paises-membros da OEI. 
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COP26 

O GINAL AMARELO NA EUROPA OCIDENTAL 

Holanda estuda quarentena após vacinação 
NAMES  Seadolada será aprimeiravez queum paé nareg ão imple a medida depos da imunização 

COMÉRCIO VIRA ALVO 
romessa de EUA e China de combater 

esmate ilegal terá reflexo para o Brasil 

DANIELA CHIARETTI 
Exmmndo esoroal 

to ci globo doer Br 

ELasoa CiDócal 

4 item Jú da declaração con- 

O junta divulgada na quarta- 
teira por EUA e China na con 

ferência da ONU sobre mu- 
danças climáticas, a COP26, 

deixa claro que os dois lados 

pretendem colaborar entre si 
para eliminar o desmatamen- 

tó ilegal global e irão aplicar 

sua legislação para não com- 
prar produtos que tenham al- 
guma ligação com a atividade. 

Os EUA têm atuado nesse sen- 

E 

Punição. Area da Foresta Amarsânica desrmilada pérto de Porto Velho, Rendôma, para dar lu 

tida e agora a China assume o 
compromisso, À decisão pode 

ter impacto efetivo no comba- 

te à ilegalidade na Amazônia e 
nas exportações brasileiras. 
Na declaração, que sur- 

preendeu os participantes da 

COP26, as duas superpotén- 
cias, que travam disputas em 

quase todos os campos, pro- 

meteram trabalhar juntas pa- 
ra reduzir as emissões de ga- 

ses-estula nesta década, con- 

siderada decisiva para deter o 

aquecimento global. Foia pri- 
meira vez que uma declara- 
ção sobre desmatamento in- 

E ao 

cluiu o termo “ilegal”, usado 
pelas autoridades brasileiras 

para designar o desmate à 

combater. 
“Reconhecendo que a eli- 

minação do desmatamento 
ilegal global contribuiria sig- 
nificativamente para o esfor- 
code atingir asmetasde Paris, 
us dois países acolhem com 

satisfação a Declaração dos 
Lideres de Glasgow sobre Flo- 

restas e Uso da Terra. Os dois 

lados pretendem se engajar 
de forma colaborativa no 

apoio à eliminação do desma- 

tamento ilegal global por 

gar ao agronegõeo: produtos de zorias de desmate podem ser banidos por EUA e China, néica declaração 

meio da aplicação efetiva de 
suas respectivas leis de proihi- 

ção de importações ilegais”. 
diz o texto sino-americano. 

O trecho refere-se à declara- 

ção assinada por mais de 100 
países na semana passada, pà 

qual o Brasil aderiu. O texto 

promete zerar odesmatamen- 
to das Horestas até 2030. 

— 0) Brasil tem que enten- 

der que seu principal parceiro 

comercial está dizendo: * Es- 
tou levando a sério a questão 

do clima” — disse a ex-ministra 
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do Meio Ambiente Izabella 
Teixeira, hoje conselheira do 

Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri). —O 
Brasil tem que parar com as 

fakenews, estas bobagens, vir 

jna COP26] contar histori- 
nhas e entender a oportunida- 
de que tem de acabar com o 

desmatamento e orientar, 

com competitividade, as ca- 
deias produtivas do agronegó- 

cio e da mineração, 
segundo ela, “não adianta 

vircom estratégia de combate 
ao desmatamento com pro- 
gressão linear”, referindo-se 

País faz concessões para viabilizar mercado de carbono 
Ministro do Meio Ambiente diz que Brasil abre mão de mecanismo que permitiria a empresas vender créditos sem descontar da meta oficial 

HAFAEL AKRUTA 
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Brasil afirmou ontem que 

“vai abrir mão de um dis- 
positivo dentro do acordo do 

clima que permitiria a países 

exportar créditos de carbono 
sem que precisassem fazer o 

ajuste correspondente nas su- 
as metas de corte de emissões 

de gases-estufa. Essa nova po- 
sição, que se desviaria da posi- 

ção histórica do país em nego- 

ciações na área, toi contirma- 
da pelo minist ro do Meio Am- 

biente, foaquim Leite, em en- 

trevista na conferência da 

ONU sobre mudanças clima- 
ticas, a COP26, 

O intuito da decisão, afir- 

mou ele, foi destravar o deba- 

te sobre a implementação do 
Artigo 6 do Acordo de Paris, 

com a regulamentação dos 
mercados de carbono. O Arn- 
go 6 versa sobre mecanismos 

de cooperação e precificação 

doCO: Num mercado de car- 

bono global, um pais que ul- 
trapassar sua meta de corte de 
emissões pode vender esse 

adicional na forma de crédi- 
tos de carbono. A ideia é tor- 

nar as metas dos países mais 
Huidas e facilitar o corte glo- 
bal nos gases-estufa. 

POSTURA PREJUDICAVA META 

O Brasil vinha insistindo, po- 
rêm, na ideia de que empresas 
pudessem vender créditos de 
carbono a outros países sem 
que a promessa brasileira de 
corte de emissões tivesse que 

ser ajustada. A lacuna poderia 
prejudicar a ambição global de 
combate à crise do clima 
Em Glasgow, o ministro dis- 

tm = 

se que 0 país apoia uma pro- 

posta de texto para o Artigo 6 
quenão abre mais margem pa- 

raa chamada contagem dupla, 

isto é, quando um pais vende 

créditos de carbono, mas não 
desconta o montante da sua 

meta de corte. Questionado 
sobre se à Brasil estava abrin- 
do mão do posicionamento 

anterior, entretanto, Leite afir- 

mou que o movimento “não é 

abrir mão, mas claramente 
um posicionamento constro- 

tivo do Brasil nessa proposta”. 

A discussão tem uma área 
cinza, porque negociadores 

brasileiros tinham posições 

diferentes para os parágra- 

fos2e 4 do Artigo 6, que tra- 
tam respectivamente de co- 

mércio de emissões entre 

países e entre empresas. 

O Brasil era favorável a ajus- 

tes correspondentes na sua 

meta para créditos de carbono 

trocados entre paises. Quando 
empresas vendessem créditos 

num mercado internacional, 

porém, o pais era mais reticen- 

te à aceitar O aquste, EOTOLMO 

tem receio de que o movimen- 
to de uma empresão obrigue a 

rever uma política de Estado. 
Apesar de os negociadores 

brasileiros tradicionalmente 

rejeitarem ajustes correspon- 

dentes por cr écditos vendidos 

porempresas, nunca reconhe- 
ceram, porém, que isso seria 

“contagem dupla”, a despeito 
de críticas de ambientalistas e 
especialistas. Na entrevista, 

Leite não detalhou à posição 
do pais, mas fez referência a 
um esboço de texto que está na 

mesa de negociação em Glas- 

gow buscando um consenso. 
— Já tem uma proposta em 

andamento, que o Brasil clara- 

mente está apoiando, uma 

proposta que garante todaa ir 

tegridade do sistema, para que 

o sistema e o mercado e o Arti- 

go 6 sejam uma ferramenta de 
mais ambição [de cortes de 
emissão] e-de uma transição 

mais justa, especialmente pa- 

ra regiões que precisam de in- 
centivo —afirmou ominisira, 

SUÍÇA AGORA É OENTRAVE 
Uma outra posição do Brasil 
que conflitava com países de- 

senvolvidos em 2019 era à 

transterência de créditos de 
carbono gerados no contexto 

de outro acordo climático, O 

Protocolo de Kyoto, vigente 
até 2020. Muitos paises em 
desenvolvimento queriam le- 

var esses créditos para 0 novo 
acordo, oque também poderia 

comprometer a soma total de 
corte de emissões num novo 
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ao gráfico que está no plano 

de desmatamento divulgado 
esta semana pelo Ministério 
do Melo Ambiente. 

— Combate ao desmata- 

mento não funciona como 

corte de juros de casa pró- 
pria — prosseguiu, 

Paraobiólogo Roberto Wa- 
ack, presidente do conselho 
do Instituto Arapyaú, o pon- 

to principal da declaração “é 

O reforço EA] que parece SEI 

umaonda enorme derastrea- 
bilidade que está vindo”. 

OQ movimento vera tanto 
do lado da oferta quanto dos 
compradores — afirma, lem- 

brando os mecanismos legais 

de combate ao desmatamento 

que existem nos ELA e na Eu- 

ropa. principalmente em rela- 

ção d madeira. 

PONTO DE VIRADA NA COP 

Segundo ele, contudo, a lei 

europeia acaba falhando 
porque aceita a documenta- 

ção do país de origem como 

prova da legalidade. 

— Os mecanismos demon 

toramento de produtos irn- 
portados e que não tenham 

relação com desmatamento 
parece que estão sendo forta- 

lecidos — diz Waack, — A co- 

munidade europeia está de- 

senvolvendo tecnologias de 
rastreabilidade muito mais 

sofisticadas. Faz parte do es- 

torço deles de sufocar a ilega- 
lidade de forma geral, com 

madeira, talvez ouro e certa- 

mente commodities. E é mui 

to importante, extremamen- 

te importante, quea Chinaes- 

teja aderindo à mesma linha. 
O comunicado conjunto 

de EUA e China foi conside- 
rado um ponto importante 

na COP26, facilitando pos- 

siveis acordos na etapa final 
da conferência, que deve se 

prolongar até amanhã, um 

dia depois do previsto. 

— O comunicado surpreen- 

de e pode ter importância sip- 

nificativa porque marca uma 

mudança na posição da China, 
que, durante o ano todo, con- 

dicionou a cooperação com os 

EUA à diminuição da crítica 

americana a questões COI 

Tarwan e Hong Kong, o Mar 

do Sul da China e os direitos 

humanos —diz o protessor de 
Relação Internacionais Eduar- 

do Viola, especialista em poli- 

tica climática e americana. 

(A jornalista viajou a Glas- 

gow q convite do Instituto 

Arapyau ) 

mecanismo global de merca- 

do de carbono, que o Acordo 

de Paris prevê. Sobre esses cré- 

ditos. Leite diz que o Brasil 

busca consenso de forma dife- 

rente, sem abrir mão da de- 
manda anterior. 

— Nesse novo texto tem 
uma transição para Kyotode 
uma forma responsável, 

que garanta à integridade 

do sistema — disse. 

Se na última conferência 
do clima, em 2019, o Brasil 

toi o maior bloqueador das 

negociações sobre o merca- 
do decarbono, quem travão 

acordo agora é a Suiça. que 

diverge de outros países ri- 

cos também interessados 
po comércio de emissões. 

Favorável à um formato de 

comércio de emissões volun- 
tário, a Suiça, anuncionontem 

um acordo com Peru, Gana, 

Senegal, República Domini- 

cana e Vanuatu para LI FrET- 

cado de emissões no grupa À 

ausência do Brasil, que tem 

grande potencial gerador de 
créditos de carbono, recebeu 

crítica de ambientalistas. 
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Suely Araújo / ADVOGADA ESPECIALISTA 
EM LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Ex-presidente do lhama descreve trama de ações 
judiciais para levar política do governo para o melo 
ambiente à Justiça e garantir que lei seja cumprida 

RAFAEL GARCIA Emtndo especial ratea pordietiep plebe om br mr Asuam 

CORRIGIR AS 
EMISSÕE S DO 
BRASIL É CASO 
DE POLÍCIA 
À sig maiores especialis- 

tas do pais em legislação 
ambiental, Suely Araújo con- 
seguiu articular um cerco juri- 

dico contra a política ambien- 

tal do governo Bolsonaro. À 
ideia, diz, étentarobrigarogo- 

verno federal a implementar 

políticas públicas e, essencial 
mente, cumprir a lei. Presi- 
dente do Ibama de 2016 à 

2018, a advogada e especialis- 

ta sênior da coalizão de ONCs 
Observatório do Clima fala, 

em entrevista ao GLOBO na 

COP26, a conferência do cli- 
ma da ONU, sobre o movi- 

mento global da “litigância cli- 

mática”, que busca defender o 

meio ambiente no Judiciário 
quando Executivo e Legislari- 
voo ameaçam. 

O que &o trabalho com 

litigância climática que a 
senhora está desenvolvendo? 

Há várias ações das quais O 
Observatório do Clima estã 

participando. No início de 

2020, organizamos uma área 

de apoio à litigância climática 
e ambiental. Atuamos no 

apoio a partidos políticos liti- 
gando no Supremo, apoiamos 
outras ONGs, Uma das nossas 
ações é relacionada ao uso do 

Fundo Amazônia, outra rela- 

cionada ao uso do Fundo Cli- 

ma. Também damos apoio 

técnico a uma ação de jovens 
ativistas climáticos sobre a pe- 
dalada climática. No dia 26, 

entramos com uma ação na 

Justiça federal do Amazonas 
exigindo um plano nacional 

sobre mudança do clima atua- 

lizado, porque o que existe é de 
2008, e a lei da Política Nacio- 
nal de Mudança Climática 

(PNMC) é de 2009. 
Isso tudo tem muito à ver 

com o que está sendo debatido 

agui em Claspow, porque o 

que mais se ouve é que tem 
muita promessa, mas poucos 

dizem como vão fazer. Essa 

ação a do proposta tia 

justiça federal do Amazonas é 
nessa linha: obrigar o govemo 
apararde só falar que vai fazer; 

vai ter que mostrar como vai 
fazer nos diferentes setores, 
pegando toda a economia. 

Existe precedente de a Justiça 

brasileira obrigar 0 governoa 
corrigir política ambiental 
assim em grande escala? 
Hã precedentes pontuais, 

mais não Com Essa ah rangência 

em termos de melo ambiente. 

Nás temos consciência da 

dimensão dessa demanda. 
Mas na petição mostra- 

mos também preceden- 

tes internacionais. A lij- 

UM “6 PANCIA 

OBITUÁRIO 

Conheça HUMSÓPLANETA = o maior 

menmento editorial brasileiro para 
promover práticas sustentáveis & 
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Frederik De Klerk/ EX-PRESIDENTE 
DA ÁFRICA DO SUL, 85 ANOS 

O homem do apartheid que 
articulou o fim do regime 

DA REUTERS 
dr O 

ascensão de Frederik Wil- 

lem De Klerk ao poder em 

1989, após um golpe interno 
no Partido Nacional, foi vista 
como uma consolidação do re- 

gimesegregacionista da mino- 
ria branca na África do Sul e 
ameaçou aumentar o conflito 
racial que já matara mais de 20 
mil negros. De Klerk, no en- 
tanto, fai o responsável por ne- 
gociar o fim do sistema do 

aparthetd que seus antecesso- 

res e ele próprio ajudaram a 
construir. Nesse processo, li- 

bertou o lider da luta contra o 

regime de segregação racial, 
Nelson Mandela, com quem 
compartilhou o Nobel da Paz 

de 1993 e que se tornou presi- 

dente sul-africano em 1994. 

De Elerk surpreendeu o 
mundo quando negociou a 

transferência pacífica do po- 

der para um governo liderado 
porum representante da mai- 
aria negra —oqueo levou aser 
considerado traidor por mui- 

tos afrikaners brancos de direi- 
ta, descendentes de colonos 

holandeses e franceses que há 

muito governavam o pais sobo 
Partido Nacional de De Elerk. 

FIM DO COMUNISMO AJUDOU 

Ametamorfose de De Klerk — 
de serviçal do apartheid para 
artífice de sua demolição —es- 

pelhava a de Mikhail Gorba- 
chev na ex-União Soviética. 
Ambos eram homens do siste- 

À CUIRMC CHANS 
DEATHS, 
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“Crise do clima”, Manitestantes protestam em frente ao local da COP26, em 6 asgow: para advogada, |ibgância cilmática é uma via importante e velo para ficar 

Q 
“O que mais se ouve em 
Glasgow é que tem 
muita promessa, mas 
poucos dizem como vão 
fazer. Essa ação civil 
pública proposta na 
Justiça | ederal do 

Amazonas é nessa 
linha: obrigar o governo 
a parar de só falar que 
vai fazer; vai ter que 
mostrar como vai fazer” 

Suely Araújo, advogada e 
especialista sênior do 

Observatório do Clima 

6 ambipar 
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ma que alcançaram o auge do 

poder antes de à reformarem. 
O colapso da URSS de Gorha- 

chev e do comunismo no Les- 

te Europeu ajudou a pavimen- 
tar o caminho para De Klerk 
abolir o sistema de segregação 

racial, pois removeu o espec- 

tro da “ameaça vermelha” que 
havia assombrado gerações de 

sul-africanos brancos. 

“Em poucos meses, uma 
de nossas principais preo- 
cupações estratégicas por 

décadas se toi. Uma janela 
se abriu repentinamente, 
criando uma oportunidade 
para uma política muito 

mais ousada do que se ima- 
ginava anteriormente, E&- 

creveu de Klerk em sua au- 

tobiografia, “The last trek: a 

new beginning” (A última 
jornada; um novo começo). 
Menos de três meses após a 

queda do Muro de Berlim, em 

novembro de 1989, De Klerk 
em2 de fevereiro de 1990, sus- 
pendeu o banimento do Con- 

gresso Nacional Africano 
(CNA)jecanunciouali eteção 
de Mandela, seu lider, após 2 

tigância climática está se espa- 
lhando no mundo, e o Brasil 
está junto. Há uma redede ato- 

res da sociedade civil,eo MP 

tem ajudado. No Brasil isso 
também é um caminho im- 
portante, necessárioe sem vol. 

ta. À Justiça precisa tentar ga- 

rantiro que está na legislação. 

À Justiça está produzindo 

jurisprudência favorável à 
causa ambiental? 

Já há decisões importantes 

pró-meio ambiente em diver- 
sos temas. O próprio Supremo 
tem afastado algumas leis esta- 
duais inconstitucionais em li- 

cenciamento ambiental, Te- 
nnos um conjunto de prece- 

dentes judiciais favorável na li- 
aha protetiva. E importante 

falar que a ação às vezes gera 
efeitosemadecisão, 

O Brasil val depender só da 
Justiça para ter ação 
climática, sem nenhuma ação 
voluntária do governo? 

Não. Mas a via judiciária é 
necessária para garantir a 
concepção das políticas 

climáticas, faz parte 
das ferramentas que 

Braskem À 
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a sociedade tem para garantir 
que as políticas públicas sejam 
executadas. 

O governo assinou um acordo 
imternacional para zerar o 

desmatamento em 2028, mas 

insiste no discurso de combater 

apenas aderrulbxada “ilegal” de 
árvores. Isso pode virar um 
subtertúgio para depois novas 
leis anistiarem desmatadores? 
Tenho certeza que sim. Em 

primeiro lugar, o desmata- 

mento legal também gera 

emissões, então quando o 
mundo fala em zerar desmata- 

mento. tem de zerar na conta 

final. Esse é o pacto sobre flo- 
restas assinado em Glasgow. 
Quando o governo fala “ile- 

gal. está reduzindo muito o 

campo de aplicação, mas você 
pode com um projeto de lei 

transformar legal em legal. A 

discussão no planeta não é de 
legalidade, mas a interna do 
Brasil ainda é. A grande maio- 

ra do nosso desmate é ilegal. 
O Brasil, para corrigir suas 
emissões, éumcasode polícia. 

Mas Do compromisso para 

2028 (550 é muito ruim, entra- 

quece o que o Brasil está pro- 

O TT 
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Ex-inimigos, De Kierk com Mandela ém Mera, na Africa do Sul: transição 

anos atrás das grades. 
Nas comemorações do 70º 

aniversário de De Klerk, em 

2006, Mandela elogiou seu 

antecessor por ter ousado 

aquele calto histórico, rumo 
ao desconhecido político. 

— Você demonstrou uma 

COTApe rn Cque poucos nveram 

em circunstâncias semelhan- 
tes —disse Mandela, que mor- 

remem 2013, aos 95 amos. 

De Klerk iniciou sua car- 
reira pa rlamentar em 1972 

na cidade de Vereeniging, é 

foi por vários anos ministro 
encarregado de um sistema 

de ensino que gastava IO ve- 

Zes mais com Crianças bran- 

cas do que com negros. Ele 
desafiou o então ministro 

das Finanças, Barend du 

Plessis, na eleição no Parti- 
do Nacional que em 1989 

escolheu o sucessor de Pie- 

ter Willem Rotha, então do- 

ente, Botha toi afastado da 
Presidência em um polpe 

O NICISTIVA VERDE 

metendo sobre emissões. 

Quanto do desmate hoje é 
estimado como sendo ilegal? 
Os múmeros são sempre 

frágeis, mas qualquer pesqui- 
Sab CL SA faça, Uh JL aparece é 

sempre mais de 90% de ile- 
galidade, no caso brasileiro, 

O governo está pedindo 
dinheiro dos países ricos na 
COP26. O Brasil precisa desse 
dinheiro para fazer valer as 

leis de controle do desmate? 

Isso é incoerente com a rea- 

lidade. Na verdade, o governo 
não mudouas políticas de con- 

trole do desmatamento. O 

PPDCAM (Plano de Ação pa- 
ra Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia 

Legal) continua engavetado, e 
o pais pede recUrSos inbernaci- 

onais, mas ele tem no Fundo 

Amazônia R$ 3 bilhões para- 
dos desde o inicio do govemo 
Bolsonaro. Eu não sou contra 

recursos para o país, mas eles 
têm que falar como vão usar e 
efetivamente usar, porque 
Lém mostrado até digura pro 

funda incompetência para 

esecução desse dinheiro. 

= 
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interno meses depois. 

Apósaeleição de Mandela, o 
Partido Nacional dividiu o po- 
der em um governo de unida- 

de nacional em que De Klerk 

atuou como vice-presidente, 
mas ele saiu do governo em 

1996, dizendo que o CNA não 

valorizava Inals Seus CONSE- 

lhos ou orientações. Ele se 

aposentou da politica em 1997 

e mais tarde se desculpou pelo 

apartheid perante a Comissão 
de Verdade e Reconciliação, 

comandada pelo arcebispo 

Desmond Tutu. 
Na aposentadoria, De Kler 

chefiou a fundação que leva 

seu nome, dedicada a traba- 

lhar pela paz em sociedades 
multiculturais. À Fundação 
FW de Klerk divulgou um vi- 

dea, gravado em data não di- 
vulgada, em que ele de novo se 
desculpa pelo apartheid. 

— Eu peço desculpas pela 
dor, mágoa, indignidade e pe- 
los danos que o apartheid cau- 

soua negros, pardose indianos 
na Africa do Sul —diz. 
De Klerk morreu ontem de 

câncer, aos 85 anos. 
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PC põe Xi na História e abre rota para 3º mandato 
Comitê Central aprova resolução semelhante às que sacramentaram importância de Mao e Deng Xiaoping; 

decisão precede o congresso partidário do ano que vem, que deverá manter atual líder no poder até 2028 

Pequim 

Comitê Central do Partido 
Comunista da China 

aprovou ontem uma resolu- 

ção que põe o presidente Xi 
linping no panteão dos lideres 

chineses que marcaram épo- 

ca, equipar ando-o a Mao Tsé- 

tung e Deng Xiaoping. Reava- 
liando oficialmente os 100 

anos do partido, a medida con- 

solicda o poder de Xi e abre ca- 

minho pa PA que SEL mandato 

seja estendido até ao menos 

2028 no congresso do PCC 
que ocorrerá no ano que vem 
A “resolução histórica”, 

apenas a terceira já aprovada 

pelo partido, foi anunciada 

ao fim de um encontro de 
quatro dias. Ela afirma que, 

sobo comando de Xi,a China 

teve conquistas histór icas € 

passou por uma transforma- 

ção histórica”. O documento 

lista sucessos econômicos, 

na política externa, no com- 
bateãco! rupção enaconten- 

ção da Covid-19. 

CULTO À PERSONALIDADE 

“Estabelecer a posição do ca- 

parada Xi Jin ping como à co- 

ração do Comitê Central e de 
todo o partido (...Jtem impor 

tância decisiva para avançar 

em direção ao grande rejuve- 
nescimento da nação chine- 

sa”, disseram os integrantes do 

comitê, segundo a agência es- 
tatal Xinhua. O “rejuvenesci- 
mento da nação” é o slogan 

adotado por Xi desde que foi 

escolhido para a Presidência, 
em 2012, pelo qual ele preten- 
de que a China seja uma “na- 

ção socialista moderna” em 

2035 e uma “grande potência 
forte e próspera em 2049, 

quando se completarão 100 

anos do PCC como partido 

único no poder. 
O Comitê Central reúne à 

elite do partido —cerca de 200 

integrantes que têm direito a 
voto e outros 170 que não par- 

ticipam diretamente da toma- 

da de decisão. O grupo realiza 
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Acumulando poder, imagem de Xi Jimping no Museu do Partido Comunista ca China ao ser entron gado na hstórado part do governante ee setornao drigente mas poderoso desde os anos 1080 

reuniões anuais, dando as di- 

retrizes para questões políticas 
e normativas. Reuniões passa- 

das tiveram consequências 
importantes: em 1/8, 0 Co- 

mité Central abriu caminho 

para as reformas de mercado 

comandadas por Deng, e em 

2019, pús em curso os prepara 

tivos para à draconiana lei de 
segurança nacional imposta à 

Hong kong. 

Em 2022, 0 Congresso Naci- 
onal do POC, um evento quin- 

quenal, aprovará uma nova h- 

derança para o pais. Sem rival 

au herdeiro político conheci- 
do, tudo indica que Xi será es- 

colhido para um terceiro man- 

dato consecutivo, algo sem 
precedentes no pais desde a 

morte de Mao, em 1976. Há 

trésanos, o Comité Central eli- 

minouo limite de dois manda- 

tos consecutivos para O presi- 
dente que havia sido estabele- 
cido nos anos 1980, quando se 

tentou reforçar a “liderança 
coletiva”, em reação aó culto à 
personalidade que marcou a 

era maoista, 

A decisão de ontem põe o 

presidente no mesmo pata- 
marde Mao, o fundador da Re 

pública Popular da China em 

1949, e Deng, o pai das retor- 

mas econômicas que fariam 

do do país a segunda maior 

economia do planeta. Ambos 

usaram as duas resoluções si- 
milares à de hoje para consoli 

darem seu poder em 1945 e 

1981, respectivamente. Xi, 
por sua vez, lançou reformas 

para aprofundar o chamado 

“socialismo de mercado” e au- 

mentar a autópomia tecnolá- 

gicada China Recentemente, 
lançou a campanha contra a 
desigualdade, sob o slogan da 

“prosper idade comum”. 

ARMA CONTRA CRÍTICOS 

Sob o comando dos três, o 

pais passou por uma”tremen- 
da transformação ao se erguer 
e crescer prosperamente para 

se tornar forte”, disse o comu- 

nicado do Comitê Central. O 

documento afirma também 

que"apenas o socialismo pode 

salvar e desenvolver à China” 
— O propósito cent ral do 

plenário é cimentar Xi como o 

lider mais importante desde 

Mao e Deng —disse ao Finan- 
cial Times Henry Ga, especi- 

alistaernChinana Universida- 

che de Aclministração de Cin- 

gapura. — À mensagem é que 

a era da reforma alcançou tal 
ponto que a partido agora po- 

de embarcar na construção de 

um “pais soci alista moderno”, 

com enfase no “socialista”. 

A resolução também forta- 

lece o argumento de que Xiéo 

único capaz de guiar o pais ao 
status de superpotência em 

meio a desafios crescentes é à 

nova guerra tria com os Esta- 

dos Unidos. Lider mais pode- 

roso da China em décadas, ele 

ganhou amplo apoio público 

por reduzir a pobreza e proje- 
tara força chinesa para o mu 
do. Hã contudo, uma série de 

desafios pela frente, entre eles, 

uma população que envelhe- 
ce, pressões sociais e econômi- 

cas e firmas endividadas. Co- 

mo é tradição na China, à reso- 

Bielorrússia ameaça cortar gás russo para a Europa 
Tensão na fronteira leste da UE aumenta também com advertência americana de que Rússia planejaria invadir a Ucrânia 

Eifaa E ERIRELAS 

mm meio a uma disputa com 

E à União Europeia que en- 

volve sanções, ameaças e a vi- 
da demilhares de refugiados, o 

presidente da Bielorrússia, 

Alexander Lukashenko, ame- 

açou ontem cortar o fluxo dos 

gasodutos russos que passam 

por seu termitório, o que pode- 

ria deixar milhõesde europeus 
sem aquecimentono inverno. 

— Estarnús aquecendo a Eu- 

ropa, por que estão nos amea- 

cando dizendo que vão fechar 

a fronteira? E se nós fechar- 

moso fornecimento de gás pa- 

ra lá? Eu recomendo aos líde- 
res de Folânia, Lituânia e ou- 

tras pessoas sem cabeça que 
pensem antes de falar —disse 

o dirigente bielorrusso em 
uma reunião ministerial, 
Desde a semana passada, foi 

detectada uma redução no vo- 
lume de gás que chega à Ale- 
manha através do gasoduto 

que passa pela Bielorrússia, 

mas o Quxo foi normalizado 

após intervenção do presiden- 

te russa, Vladimir Putin. A Eu- 

ropa já enfrenta uma alta nos 
preços da energia por causado 
aumento da demanda, 

A Bielorrússia é acusada de 
conduzir grupos de imigran- 
tes do Norte da Africa e do Ori- 

ente Médio à fronteira com à 

Polônia, forçando-os a busca- 
rem passagem para o país vizi- 
nho, que é membro da UE. 

Varsóvia se recusa a receber us 

imigrantes ou analisar seus pe- 
didos de asilo, criando um im 

passe. Submetidos à violência 

de forças de segurança dos 
dois lados e ao frio na área, 

muitos estão ficando doentes 

—pelo menos dez pessoas, in- 

cluindo crianças, morreram. 

APOIO À POLÔNIA 

A Polônia já enviou mais de 15 
mil militares à fronteira para 

impedir a passagem dos imi- 

grantes. O vice-chanceler po- 
lonês, Pawel Jablonski, afir- 

mou que a crise é “a maior 

ameaça enfrentada pela Poló- 

mia nos últimos 30 anos”. Ou- 
tros paises que fazem divisa 

com à Bielorrússia, como Li- 

tuânia é Ucrânia, também re- 

forçaram a segurança. 
Paraas lideranças europeias, 

Lukashenhko tenta criar uma 

crise humanitária como for- 

ma de retaliação às sanções 

impostas ao país poi violações 

dos direitos humanos, depois 
que sua reeleição para um sex- 
to mandato, em 2020, foi con 

testada com manitestações 
maciças. O governo ultranaci- 
onalista polonês, por sua vez, 

destruta de um raro apoio dos 
pares da UE, depois de anos de 

críticas por sua hostilidade à 

imigração e por violações do 
Estado de direita 
Até o momento, O discurso 

de Putin está alinhado ao de 
Lukashenko, com críticas às 

sanções e ao fechamento da 

fronteira polonesa aos inmi- 

grantes. Nos dois últimos dias, 
bombardeiros russos sobrevo- 

Extremistas contra os imigrantes 
FOTO: ADAM CHELSTONWSNIHAFE 

Milhares de poloneses de grupos nacionalis- 

tas de extrema direrta marcham pelas ruzs de 

Varsóvia ra celebração do Dia da independên 

ciada Polônia. À maniestação toi dedicada 

aos “protetores da trontera” emmeinácrise 

migratória na divisa coma Brlorrússia 

lução de hoje busca invocar à 

História para enfremtá-os. 
A resolução — que eclipsa 05 

dois antecessores de Xi, Hu 

Jintao e fiang Zemin — deverá 

ser o centro de uma intensa 

campanha de propaganda, di- 

tando como à História moder- 

nada China será contada em 
livros, filmes, programas de te- 

levisão e salas de aula, Isso en- 

corajarãos censores e policiais 

a aplicarem leis mais rigidas 
contra qualquer um que ques- 
tione a causa comunista. 
O documento busca não só 

fortalecer Xi, mas silenciar 
membros do partido que po- 

deriam buscar reduzir seu do- 

minio antes do congresso de 
2022. Depois dele, criticas po- 

dem ser consideradas heresia. 

(Como New York Times) 

aram a Bielorrússia, no que 
oficialmente foi um teste dos 

sistemas de defesa aérea do pa- 

is. mas que Lukashenko relaci- 

mou a tensão com a UE. 

— Sim, esses bombardeiros 

são capazes de levar armas nu- 

cleares. Mas não temos outras 
opções —disse ele. 

A tensão a Leste da UE tam- 

bém aumentou ontem com 
uma advertência feita pelo go- 
vemo dos EUA de que o am- 

mento das forças militares rus- 

sas na frontelra com a Ucrânia 

poderia indicar que Moscou 
planeja invadir o pais vizinho, 

cujo governo, ao contrário do 
de Lukashenho, lhe é hostil, 

4 Rússia reclama do uso 

crescente de drones pelo Exér- 

cito ucraniano em ataques 

Contra forças separatistas [HC 

Moscou no Leste do pais. O) 

Kremlin diz que o uso dos TB2 

Bavratkar, de fabricação turca, 
pode “desestahilizar” a situa- 

ção na linha de frente, 

Para integrantes do govemo 
americano, ouvidos pela Blo- 
omberg, há sinais parecidos 

com os vistos antes da anexa- 

ção da Península Crimeia por 
Moscou, em 2014, ca Rússia 

tem um plano para responder 

a eventuais “provocações” de 

Kiev. No começo do ano, hou 
ve uma movimentação seme- 
lhante por parte das forças rus- 

sas, antes de uma reunião en- 

tre Putin eo presidente ameri- 
cano, Joc Biden, 
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ENTREVISTA 

Stevens Rehen / NEUROCIENTISTA 

À frente de estudos sobre a aplicação médica de drogas como a ayahuasca e os 
canabinoides, pesquisador prevê era de revoluções no tratamento de males psíquicos 

neurocientista carioca Stevens Rehen, protessor 
titular do Instituto de Biologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do 

Instituto D'Or, é a maior autoridade no país nos es- 

“EM BREVE 
TEREMOS O USO 
DE PSICODÉLICOS 
APROVADOS NA 
PSIQUIATRIA” 

GIULIA VIDALE 
gádio nest us Coglestia Seen: de 
EL 

Como agem os psicodélicos 

no cérebro? 

Na prática, essas substân- 
cias se ligam aos receptores 
cerebrais de serotonina 

(composto associado ao pra- 
zer), que estão muito presen- 

tes no córtex frontal, locali- 

zado na área da frente da ca- 

beçaedocérebro. A partir do 
momento que isso acontece, 
é como se você estivesse 

abrindo uma porta e mudan- 
do a maneira como os neuró- 

nios respondem a dete mi- 

nados estímulos. E por isso 

que existe a visão de que 
quem está sob efeito de psi- 

codélico tem uma leitura di- 

herente do mundo. E como se 

a pessoa estivesse vendo coi- 
sas que não veria normal 

mente, porque as portas da 
percepção estão ahertas. 

De que forma essas 

substâncias podem ajudar no 
tratamento de doenças 
psiquiátricas? 

O cérebro é plástico. Ou 

seja eletemacapacidade de 
se readaptar ese reconectar. 

O psicodélico é capaz de in- 

duzir essa neuropliasticida- 

de. A hipótese atual para o 
efeito terapêutico dessas 

substâncias está em cimade 

um afrouxamento de cone- 
xões cerebrais rigidas que 

são formadas em experiên- 

cias traumáticas, como situ- 

ações violentas. À força des- 
sasconexões faz com que es- 
sã lembrança seja recorren- 
tena memória. O psicodéli- 
co faz como se você voltasse 
dentrodo que chamamos de 

um periodo crítico de for- 

mação do cérebro. Quando 
isso está aliado à psicotera- 
pia, é possivel 55 as algu- 
mas conexões. Isso ajuda a 
reduzir a parte do cérebro 

ou as conexões que sempre 

te levam a um pensamento 
recorrente ligado à depres- 

são, ao trauma, & Cpu travado 

a sua vida. Portanto, permi- 

te efeitos te rapéuticos e me- 

horas muito marcantes. 

Quais são as substâncias que 
osenhor está estudando? 

Estamos explorando as 
efeitos da avahuasca, do LSD 
e da psilocibina (substância 
psicoativa dos cogumelos). 

Utilizamos sistemas celula- 
res para identificar quais ge- 

nes e proteinas são alterados 

porelas. Também estudo os 

canabinoides (compostos da 
Cannabis). Com eles vamos 
começar um estudo sobre o 
efeito na Sindrome de Dra- 
vet, uma epilepsia infantil 

grave. Sabemos que os cana- 
bincides são capazes de re- 

duzir as crises nessas crian- 

ças. O que queremos saber 
agora é quais deles de fato 

têm um efeito na crise epi- 
léptica e, dessa forma, tentar 
chegar a uma medicina ex- 

tremamente personalizada. 

O que já foidescoberto? 
Acabamos de publicar um 

trabalho mostrando o eleito 

antiinflamatório de canabi- 
noides sintéticos em tecido 

cardíaco infectado com 

54R5-CoW-2. Nos estudos 
com a ayahuasca, mostra- 
mos um psicodélico presen- 

tenelaquealteracerca de mil 
proteinas no cérebro. Todas 
elas convergitam para altera- 

FLEXIBILIZAÇÃO 

tudos sobre os efeitos de psicodélicos ecanabinoides no cé- 

rebro humano. Suas descobertas, que usam tecnologia de 
ponta, estão ajudando a desmistificar essas substâncias ao 

mostrar O impacto positivo no tratamento de doe nças psi- 

ções ligadas à neuroplastici- 

dade e à redução da inflama- 
ção. É um negócio sensacio- 
nal. Em outro trabalho, avali- 

amos o efeito da harmina, 

outro componente muito 

presente na ayahuasca. Des- 
cobrimos que ela tem efeito 

direto sobre o cérebro, blo- 

queando a enzima DYRKIA, 
um marcador de Alzheimer, 

Essa enzima também está 

muito ativa em pessoas com 

Sindrome de Down, A har- 

mina ainda aumenta o nú- 
mero de neurônios. 

Como os estudos podem 
ajudar na prática clínica? 

Nosso trabalho se baseia 

em como psicodélicos agem. 
Desde a década de 1950 hã 

evidências cientificas de seus 

eleitos sobre a neuroplastici- 

dade, auxiliando tratamen- 
tos de psicoterapia em que à 

pessua consegue se livrar de 

trauma, depressão etc. Mas 
como exatamente isso funci- 

ona? Por que os psicodélicos 

e os antidepressivos aparen- 

temente têm mecanismos de 
ação diferentes? Nossos es- 

tudos ajudam a responder es- 
sas perguntas e 1550 tem uma 

importância imensa porque 

dai podem sair psicodélicos 

mais customizados. por 
exemplo, que tenham efeitos 
mais rápidos ou mais curtos. 
Outro exemplo é a possibili- 

dade de testar o eteito da 
combinação de canabinoi- 
des e psicodélicos no enve- 

lhecimento e em doenças 
neurodegenerativas. 

O uso recreativo dessas 

drogas trazesses beneficios? 
Euacho muito difícil qual- 

quer tipo de comparação 

dessas. Porque quando a 

gente fala de uma droga de 

uso adulto, que é proibida, 
não podemos comparar al- 

go que é usado dentro do 

contexto científico, que sa- 

bemos o Era de pureza, 

com uma substância que é 

comprada ilegalmente e 

que certamente ninguém 

sabe a concentração, muito 

menos se aquilo que está lá é 

o que a pessoa acha que 
comprou. Por exemplo, um 

levantamento mostrou que 
na Inglaterra mais da meta- 

de comprimidos de ecstasy 
não contém MDMA. Então, 

como podemos fazer uma 

comparação entre à uso re- 
creativo e o uso medicinal? 

O senhor acredita que o uso 

medicinal de drogas pode ser 
aprovado no curto prazo? 
Hã mavimentos nos Esta- 

dos Unidos e na Europa de 

apoio aos estudos sobre o uso 
terapêutico desses com pos- 

tos. Muito provavelmente, a 

partir do ano que vem, tere- 

mos ouso do MDMA como 
uma substância te rapéutica 

para pessoas com estresse 

pós-traumático, como vete- 
ranos de guerra, pessoas que 

sofreram violência domeésti- 

ca e violência sexual. Eles in- 

clusive já estão se organizan- 
do para fazer treinamentos 

de psicoterapeutas associan- 

do o uso de psicodélicos. Há 
um investimento imenso 

nessa área. À Imperial Colle- 

ge tem um grande centro já 

trabalhando com isso há al- 
guns anos, À Johns Hopkins 

também. Há várias áreas de 

pesquisa que estão avançan- 

do nisso. Aqui no Brasil, eu 
tenho o patrocínio da Beck- 

| 

Diretrizes sobre máscaras na reta final 
Ministério da Saúde deve d vulgar os protocolos até o fimda próxima semana 
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quiátricas. Em entrevistaao GLOBO, Rehen detalha as des- 

cobertas mais fascinantes de seus trabalhos em andamento 
e afirma que em breve teremos o uso de psicodélicos apro 

vados como auxiliares da psiquiatria no mundo. 

ley Foundation, da Amanda 

Feilding. No ano que vem 

vou para o Instituto Usona, 
nos Estados Unidos, para 

avançar um pouquinho nes- 
sas pesquisas, numa parceria 

com o instituto. Além disso, 
existe um boom muito gran- 

de de investimento privado. 

Muitas startups e empresas, 
que inclusive já estão na bol. 
sa de valores, têm como pro- 

posta explorar o potencial te- 

rapéutico dos psicodélicos 
clássicos ca criação de outros 

tantos. Então, cu queria entfa- 

tizar que há não só um ambi- 
ente acadêmico favorável, 
sendo criado em várias par- 

tes do mundo, como um am- 

biente de empreendedoris- 
mo privado que está ajudan- 

do também a fazer com que 

essa área cresça e chegue em 

um equilíbrio a partir do mo- 
mento em que essas substân- 

cias voltarem para a área mé- 

dicae de saúde. 

Pode haver resistência da 

classe médica quando os 
tratamentos forem 
incorporados à prática? 
Eu acho que isso vai de- 

pender da qualidade dos es- 
tudos em andamento, Os úl- 

timos que sairam sobre psi- 

O 
“Essas substâncias 
ajudam a reduzir as 
conexões que sempre 
levam a pessoa d 

pensamentos 
recorrentes ligados à 
depressão, ao trauma, € 
que travam a vida” 

LE E DL DALILA 

Pesquisa. 

Atualmente 

Eehen mestiga 

copumaios 

codélicos foram publicados 

nas melhores revistas do 

mundo, na IJAMA, na Natu- 
re Medicine, Ai entramos 

em outro desafio, que é a 

atualização médica. 

Alguns dizem que ouso 
dessas drogas será um divisor 
de águas na psiquiatria. O 
senhor concorda? 

Elas serão em breve uma 

revolução na psiquiatria. Se 
não fosse assim, não teria- 

mos tantas instituições cen: 

tenárias no mundo inves- 

tindo nisso. Isso acontece 
pelo próprio hiato que há na 
psiquiatria sobre novos me- 

dicamentos, novos trata- 
mentos. O Prozac, que é um 
dos mais eficazes até hoje, é 
de 1987. Outras áreas da 

medicina, como a oncologia 

e a cardiologia, já tiveram 
grandes avanços. À psiloci 

bina é muito interessante 

orque ela parece ter efeito 
e néfico não só dentro des- 

se contexto da neuroplasti- 

cidade e de depressão, mas 

também em pacientes TET= 

minais. O efeito dessas 

substâncias tem ajudado es- 

ses pacientes a lidar com 
aquele momento e a tentar 

viver a melhor experiência 

que puderem naquela situa- 

ção que tem uma relação 

com despedida. Mas, ao 

mesmo tempo, precisamos 

tero pé no chão, saber que 
muto prova velm ente esta- 

mos buscando uma revolu- 

ção plena quando vamos 
atingir algumas pequenas 
revoluções. E importante 

falar que não se tratam de 

substâncias que servem a 
todo mundo, Assim como a 
aspirina eq açúcar. 
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Fiocruz apura dois 
casos da Doença de 
Creutzfeldt-Jakob 
Problema neurodegenerativo tem como uma das causas o mal 

da vaca louca, mas pesquisadores descartam origem animal 

Fundação Oswaldo Cruz 

está investigando dois 
casos de suspeita da Doença 
de Creutzfeldt-Jakob (DC]) 

em pacientes moradores da 
Baixada Fluminense inter- 
nados no Instituto Nacional 

de Infectologia Evandro 

Chagas, em Manguinhos, 
Um deles é de Duque de Ca- 
xias, ceoúutro seria morador 

de Belford Roxo. 

Segundo o Instituto Evan- 
dra Chagas, considerando 

os aspectos clinicas e radio- 

lógicos, asuspeitaéde que o 
quadro investigado nos pa- 
cientes seja da forma espo- 

rádica da Doençade Creutz- 
feldt-Jakob (DC]), sem liga- 
ção como consumo de car- 
ne bovina. O Instituto rea- 

tirma que os dois pacientes 
ainda não tiveram o diag- 

pástico confirmado. 

A Doença de Creutzteldt- 

Jakob (DC]) é uma doença 
neurodegenerativa que pro- 

voca desordem cerebral 

com perda de memária e 
tremores. E causada porpri- 

ons, que sãoagentes infecci- 

osos menores que os virus, 

formados por proteinas. 
Uma de suas variantes, a en- 

cetalite espongitorme bovi- 

na, conhecida como “doen- 
ça da vaca louca”, pode ser 
transmitida a humanos pelo 

consumo de carne de boi, 

A prefeitura de Duque de 
Caxias afirma que o paciente 

morador do municipio tem 

35 anos é apresentou sinto- 
mascomo demência cataxia, 
qa perda ou irregularida- 

dedacoordenação muscular. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde também afirma que o 

caso suspeito é da forma es- 

porádica da doença, que res- 
ponde por cerca de 85% dos 

casos em humanos e não tem 
causa conhecida, 

lá a prefeitura de Belford 
Roxo afirma que não foi no- 

tificada sobre nenhum caso 
de “doença da vaca louca” 
no municipio, e que no ini- 

cio do mês houve notifica- 

ção de uma pessoa com fe- 
bre maculosa, mas a suspei- 
ta não foi confirmada, 

Em nota no Twitter, o Mi- 

nistério da Agricultura, Pe- 
cuária e Abastecimento 
(Mapa), confirmou que os 
casos investigados são de 

suspeitas da Doença de 
Creutzfeldt-Jakob (DC]), 
sem relação com o consumo 
de carne contaminada. 

QUATRO TIPOS 

Segundo o site do Ministé- 

rio da Saúde, existem qua- 
tro tipos da Doença de 

Creutzfeldt-Jakob (DC]): 

esporádica, hereditária, ia- 
trogênica e a Variante da 

Doença de Creutzfelde- 

Jakob (vDC]). O forma es- 

parádico representa a maio- 
ria dos casos da Doença de 

Guinness registra bebê mais 
prematuro que sobreviveu 
Curtis Means nasceu nos EUA com 21 semanas, pesando 420 gramas 

m bebê que nasceu (e so- 
breviveu) com apenas 

21 semanas e menos de 

meio quilo foi reconhecido 
pelo Guinness World Re- 

cords 2021. Ele é do Alaba- 

ma, nos Estados Unidos. 
O pequeno Curtis Means 

nasceu no Hospital da Uni- 
versidade do Alabama em 

Birmingham em 5 de julho 
de 2020, com uma irmã pÊ- 

mea que não sobreviveu. Ho- 

jecletem lanoe5 meses, 

O menino bateuo recorde 

anterior por um dia. Antes, 

o título de bebê prematuro 

sobrevivente era de Richard 
Hutchinson, de Wisconsin, 

também nos EUA, que tam- 

bém nasceu depois de 21 se- 
manas de gestação, no dia 2 
de junho de 2020. 

A mãe de Curtis, Michelle 

Rutler, entrou em trabalho 
de parto dos gêmeos bem an- 

tes da margem considerada 

Segura. A outra neném, que 

recebeu o nome de C'Asya, 

morreuumdia após nascer. 

Mas Curtis, que nasceu 

com 420 gramas, conseguiu 
sair do respirador após três 

meses de cuidados intensi- 

vas 24 horas por dia, que in- 
cluiram terapia para apren- 
der a se alimentar. Ele vol- 

tou para casa em abril. 

Embora o bebê ainda pre- 
cise de um tubo de alimen- 

tação e oxigênio suplemen- 

tar, a equipe médica disse 

Varriodado, Fiocruz aponta probabilidade da forma esporádica da doença, sem mação coma carne contaminada 

Creutzfeldt-Jakob, e afeta 
geralmente pessoas entre 
55e70 anos de idade, sendo 

mais prevalente em mulhe- 
res. Jão transmitido pelo pa- 

do responde por apenas 1% 

dos casos em humanos. 

A doença neurodegene- 
rativa faz o agente se insta- 

e FA, 

ja 
o, 

Suxta-leira 32 10.202) 

lar no cérebro e destruir 
gradualmente as células 

nervosas — as alterações 

espongiformes (com as- 
pecto esponjoso ) dão no- 

me à doença, Entre os sin- 

tomas mais Comuns estão à 

dificuldade para falar, ca- 
minhar, visão turva e con- 

FU 
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Recorde. Mchelie Butiercomo filho Curtis, cua irmã gêmea não sobrev veu 
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fusão mental. Esses sinto- 

mas são progressivos e no- 

tados cerca de uma década 

depois da contaminação. 
O nome devaca louca vem 

do fato de os animais infecta- 

dos pressionarem a cabeça 

sobre superfícies na tentari- 
vade aliviar os sintomas. 

que está bem de saúde, con- 

siderando as circunstâncias 

do seu nascimento, 
Um bebê é considerado 

prematuro quando nasce 

antes das 37 semanas de ges- 
tação. Nestes casos, à crian- 
ça costuma ficar internada 

no hospital pelo tempo que 
ficaria dentro do ventre da 
mãe, até completar as 40 se- 

manas de gravidez. 

Os avanços da medicina 
possibilitam cada vez mais 
que bebês prematuros sobre- 

vivam. Uma reportagem hei- 

ta por OGLOBO em agosto 
mostra que, nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) ne- 

onatais, cresceu a presença 

de novos equipa mentos que 

permitem, por exemplo, ofe- 

recer a eles oxigênio de ma- 

neira ndo-invasiva. 

Janssen tem novo efeito colateral citado 
Agência Europeia de Medicamentos pediu inclusão de uma rara inflamação espinhal na bula da vacina 

La Bsdrra 

Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA) 

recomendou ontem a adi- 
ção de um tipo raro de infla- 

mação espinhal chamada 
mielite transversa como 
efeito colateral da vacina 

contra a Covid-19 da Jans- 

sen, braço farmacêutico da 
Johnson & Johnson. 
Os relatos dessa doença 

neurológica grave também 

estiveram no centro das dis- 
cussões que levaram às pau- 
sas dos testes clínicos nos 

estágios iniciais de desen- 
volvimento das vacinas da 

AstraZeneca, bascada em 

tecnologia semelhante, de 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

vetores virais. 

A vacina de dose única da 
Janssen é um dos quatro 

imunizantes usados pelo 

Plano Nacional de Imuniza- 
ções (PNT) do Brasil como 
forma de combater a pande- 

mia de coronavirus no país 
— ps outros são Pfizer, Co- 

ronaVac e AstraZeneca. 

Na bula da vacina da Jans- 

sen aprovada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa- 

nitária (Anvisa) há três efei- 
tos colaterais raros listados. 
O primeiro é a possibili- 

dade de formação de coá- 

gulos sanguíneos e baixo 

nível de plaquetas. O pro- 
blema foi observado “mui- 

to raramente após avacina- 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para homens de 
Glanos 

AMANH À = Repescagem para 

homens e mulheres de El anos 

ção”. Segundo a bula, são 
“casos severos de coágulos 

sanguineos, incluindo em 

locais incomuns, como nó 

cérebro, figado, intestino e 
baço, em alguns casas em 

combinação com sangra- 
mento”, evento que pode 
acontecer ato três semanas 

após à vacinação, em mu- 

lheres abaixo de 60 anos. Já 

houve relato de morte por 
esse efeito adverso, 

Ú paciente deve procurar 

ajuda médica se sentirdores 
de cabeça fortes ou persis- 
tentes, convulsões, altera- 

ções do estado mental ou vi- 

são turva, hematomas inex- 

alicáveis ou manchas na pe- 

de fora do localde vacinação, 

desenvolver falta de ar, dor 
no peito, dor nas pernas, in- 

chaço nas pernas ou dor ah- 

dominal persistente. 

Outro efeito colateral é a 
sindrome do extravasa- 

mento capilar Sistêmico, 

“uma condição séria, po- 
tencialmente Fatal, que 

causa extravasamento de 
Huidos de pequenos vasos 

sanguíneos (capilares), re- 
sultando em rápido incha- 

ço dos braços e pernas, au- 

mento repentino de peso e 
sensação de desmaio 

(pressão arterial baixa)”, 

afirma a bula. De acordo 

como documento, ele apa- 
rece nos primeiros dias 

apús a vacinação, Um meê- 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Trabalhadores da saúde, Reforço para pessoas 
imunossuprimidoseidosos  de64anos 

60 anos ou mais 

SEGUNDA (15/11) — Trabalhadores 
de saúde com mais del anos 

Ria ALA at 

| 4 vã rena made 

Av vialcomaim does efniml O] 
COVIDM Vaceina Jameson 

apenso bar mjmil as from 

(RAM COND | invcomsinane)) jansten yr 
detidos ii ora er 

Imflamação rara, Melita transversa é um dos efetos adversos da Janssen 

dico deve ser procurado 

imediatamente caso estes 
sintomas surjam, 
O terceiro efeito colateral 

raro é a sindrome Guillain- 

Barre. Se a pessoa que tomou 
a vacina desenvolver fraque- 

za e paralisia nas extremida- 

des, deve procurar ajuda mé- 

dica imediatamente, antes 
que a fraqueza progrida para 
o peito ou rosto. 

Todos os problemas cita- 
dos são raríssimos. Os riscos 

associados à Covid-19 são su- 

periores ao do imunizante. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
BRASÍLIA 

SALVADOR (BA) 

DAVACINAÇÃO 

PORTO ALEGRE (RS) E) 

[=] Aponte a câmera 

+ do seu celular 

paraoQR e veja 

calendário 
de algumas cidades 
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CIÊNCIA 

O 
Roberto Lomt 
Mesmithentiate, penfassar erulejto 
dat FR! é pesquisador da Instituto D'Dr 

Matar ou não, 
eis a questão 

ode acontecer com qualqu er um nesse 

diaadiaurbano de todos os dias. Andan- 

do pela rua, presenciamos situações dé 
agressão moral ou física que podem surgir 
de episódios banais, Um esbarrão involun- 
tário, porexemplo. O esbarradootendeo es- 

barrante, empurra, ameaça escalar a agres- 
são. Imagine agora que um esteja armado, e 
o outro sejaum policial, O que eles farão de- 

pende do cérebro: inicialmente, uma série 

de reflexos corporais é ativada. Um assume 
a postura de defesa, outro de ataque o cora- 

ção de ambos dispara ea respiração acelera, 
O cérebro tenta oferecer ao corpo mais 
energia e melhores condições para o con- 
fronto. Depois é preciso também focar a 
atenção, avaliar a situação, e decidir o que 
fazer. Automaticamente. Rapidamente, 
Há redes cerebrais que realizam todas essas 

uperações, escolhendo e contendo os com- 

portamentos até que seja o momento de libe- 
rar os mais adequados. O tempo é minimo 
porque vidas podem estar em jogo. O desfe- 
cho depende também do contexto social, 
educação, treinamento leis. Supõe-se que o 
policial terá sido treinado para controlar-se e 
modular sua reação. E que as normas e leis do 
pais possam ajudá-lo (ou não...) a avaliar as 
consequências. No final da história, podem 
resultar mortos e feridos. 
Os psicólogos e neurocientistas utilizam tes- 

tes de comportamento e instrumentos de me- 
dida cerebral para estudar como esses aconte- 
cimentos se desenvolvem. Geralmente os tes- 
tes empregados são chamados “go/lnogo”: 
após tomar umia decisão, a pessoa aperta um 
botão (go), ou permanece como está (nogo). E 
um teste muito simplificado em relação à 
complexidade da vida real, Mas recentemente 
uma dupla de psicólogos americanos aprimo- 

rou os estudos. Publicou um trabalho sobre a 
tomada de decisão de disparar uma arma, 

usando um jogo digital que adiciona à decisão 
go/nogo uma série de variáveis sociais. Uma 
delas: a cor da pele de um “suspeito”. Outra: o 
contexto do ambiente em que a situação se dá, 

facilitando ou não uma retirada estratégica 
Soa versus um shopping). Aterceira;a 

aç legislação que regula essas situações, que pode 
criminalizá-las ou não. E 

O cérebro nos finalmente: o registro da 
oferece os atividade cerebral pelo 
instrumentos para eletroencefalograma, 
agir pela vida ou Os pesquisadores re- 
pela morte, mas crutaram centenas de 

quase sempreéo voluntários, homens e 
ambiente que mulheres, aquemrelata- 
regula tudo vam “leis” mais ou me- 

nos lenientes à violén- 
cia, eapresentavam um cenáriourbano aberto 
ou fechado, uma pessoa “alvo” que se aproxi- 
mava em atitude ameaçadora, e um botão re- 

presentando uma arma, para disparar ou não. 
Os resultados foram claros. Viês racial, o fator 
maisforte. À probabilidade de “atirar” foi sem- 

pre maior quando o individuo-alvo era negro. 
Se estivesse armado, maior ainda. Os tiros di- 
minuiam se o ambiente fosse aberto e abrisse 
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possibilidade a uma retirada estratégica. E o 
mais importante: quando os voluntários eram 
avisados de que a “legislação era permissiva, 
atirar tornava-se a decisão predominante. Fi- 
nalmente, a conectividade cerebral nas regi- 
des atencionais era maior e ade controde inibi- 
tório era menor quando o “alvo” era negro, 
quando estava armado, quando o ambiente 
não facilitavaa retirada e, mais que tudo, quan- 
doa legislação era leniente, Significa que nes- 
sas circunstâncias as regiões atencionais do 
cérebro comunicam-se mais, e as regiões de 
controle inibitório, menos. Identificado alvo 
negro, coma legislação a favor, ocorria imedia- 
taliberação do disparo. 
O trabalho dos pesquisadores é rigoroso 

e neutro, mas a meu juízo representa um 
libelo contra o viés racial das agressões co- 
tidianas, e salienta a necessidade de leis 
que protejam a vida e não facilitem a mor- 
te, O cérebro nos oferece os instrumentos 
para agir pela vida ou pela morte. Mas na 
maioria das casos é o ambiente que regula 
tudo. Leis permissivas para o porte de ar- 
mas, treinamento de policiais para o ata- 
que, racismo estrutural dominante: esses 

são os ingredientes que autorizam o cére- 
bro das pessoas a matar, 

Gentileza reduz risco de depressão e ansiedade 
Em novo livro, educadora americana Traci Baxley mostra os benefícios de se cultivar desde cedo nas crianças o 
comportamento pró-social; ajudar o próximo pode ser um ato natural, mas geralmente precisa ser ensinado 

JANE É, RRODY 
Neo te Times 

A: férias logo chegarão, O 
que te faria sentir me- 

lhor: receber um presente ou 

dar um a alguém necessita- 
do? Pesquisas deixam claro 
que, como diz o provérbio, é 

melhor dar do que receber. 

— Fazer coisas boas faz você 
se sentir melhor — disse An- 
drew Miles, sociólogo da Uni- 

versidade de Toronto. — Isso 
atende à uma necessidade 
psicológica básica, como dar 

aonossocorpoumaalimenta- 
ção adequada. Ajuda você a 
sentir que sua vida tem valor. 
Miles está atualmente 

conduzindo um amplo estu- 
do com oobjetivo de quanti- 
ficar as maneiras pelas quais 

fazer o bem pode ajudar à 
conter a ansiedade e a de- 
pressão que atualmente 
prejudicama saúde eobem- 

estar de muitas pessoas em 
todas as esferas da vida. 
E a necessidade de prati- 

car a gentileza pode nunca 

ter sido maior. Às tensões 

econômicas, educacionais 
e vocacionais associadas à 

pandemia continuam pre- 
sentes. Além disso, a mi- 

dia, a internete até mesmo 
as tuas dos bairros estão 

frequentemente repletas 
de ameaças físicas e co- 
mentários odiosos dirigi- 
dos a grandes segmentos 
da população. 
Embora membros de gru- 

pos minoritários, se ameles 

raciais, étnicos. religiosos 
ou sexuais, estejam cada vez 
mais dispostos a rebater ata- 

ques verbais e físicos e dis- 
criminação, muitos indivi- 
duos-alvo continuam a so- 
frer em silêncio. Não é de 

admirar que as taxas de ansi- 
edade e depressão perma- 
neçam altas. 
As crianças, que podem sen- 

tir prontamente a angústia 
emocional de seus cuidadores, 
muitas vezes compartilham a 

dor. Mas os especialistas di- 
zem que existe um antídoto 
que pode beneficiar a todos. 

Eleschamam isso de“compor- 

tamento pró-social” ou agir de 
forma a ajudar outras pessoas, 
Em seu livro recentemen- 

Eom para todos. Atos de compa xão e bondade liberam substâncias quim cas no cérebro que ajudam a diminuir à frequência cardiaca e à produzir serotonina, neutralizando sintomas de depressão 

te publicado, "Social justice 

parenting” ("Parentalidade 
com justiça social”, sem ver- 
são para o português), Traci 
Baxley. professora associa- 

da de educação na Universi- 
dade Florida Atlantic, enfa- 
tizaas recompensas de ensi- 

nar compaixão e bondade 
para uma nova geração. Seu 
objetivo em promover um 

mundo mais justo para to- 

dos é criar filhos “que pos- 
sam, no fim das contas, se 
auto-defender, ter empatia 

com os outros, reconhecer a 
injustiça e se tornarem pro- 
ativos para mudá-la”. 

Seu livro está repleto de 

exemplos e conselhos que 
podem ajudar os pais a criar 
as filhos com uma autoima- 
gem saudável e considera- 

ção pelo bem-estar dos ou- 
tros, “E nossa obrigação en- 
sinar nossos filhos a se le- 

vaniaremeseremaliados de 
grupos marginalizados e si- 
lenciados”, escreveu Baxley. 
Mãe de cinco filhos, ela 

disse que, ao retornarem à 
escola após a quarentena 
pandêmica, muitos jovens 

EX perime ntaram o uim ati- 

mento na depressão e na an- 
siedade social que pode ser 
neutralizada por um com- 
portamenta pró-social. 

— Apenas ver compaixão e 
bondade em ação Nberáqubi- 
tâncias químicas no cérebro 
que os ajudam a se acalmar 
— afirmou. — Isso diminui a 
frequência cardiaca e libera 
serotonina, que neutraliza os 

sintomas da depressão, 

Comportamento 

pró-social requer 
compaixão e 

empatia 

O comportamento prú-so- 
cial pode vir naturalmente 
para alguns. Mesmo crianças 
de 2 ou 3 anos podem com- 
partilhar espontaneamente 
uma guloseima ou brinque- 
do com um amiguinho que 
esteja triste. Mas a maioria 

das crianças provavelmente 
precisará aprender isso com 
as mestias pessoas que as Cn- 

Q “E nossa obrigação ensinar nossos filhos a 
serem aliados de grupos marginalizados” 
Traci Baxley, educadora 

sinam a dizer “por favor” é 

“obrigado”, e quanto mais ce- 
do isso acontecer, melhor. 
Para começar, o comporta- 

mento pró-social requer 

compaixão ecempatia, acapa- 
cidade de reconhecer e se 
preocupar com as necessida- 

des e o bem-estar dos outros. 

Mas a compaixão sem acom- 
panhamento construtivo 
não beneficia ninguém. O se- 

gundo passo é a bondade. 
também conhecida como 
compaixão em ação, Você 

pode ficar angustiado ao ver 
uma pessõa idosa carregan- 
do sacolas pesadas, masa me- 
nus que você boi ulereça pura 

ajudar ouexpresse um desejo 
de ajudar, mas explique por 
que você não pode, sua com- 
paixão não serve de nada. 

DAR O EXEMPLO 

Um dos meus momentos de 

maior orgulho como avó foi 
aprend EE que um neto, Eemn- 

tão na primeira série, con- 

solou um colega de classe 

que ficou enjoado durante 
uma viagem escolar de ôni- 
bus. Enquanto outras crian- 

” 

ças se afastavam enojadas, 

meu neto colocou q braço 
sobre a criança que estava 
passando mal e perguntou 
se ele se sentia melhor. 

Quando meus netos já esta- 
vam maiores, decidi parar de 
alimentar a pilha de roupas e 

brinquedos que eles tinham e 
passei a dar como presente de 
Natal dinheiro para doar a 
qualquer grupo sem fins lu- 

crativos que eles escolhessem 
e quetrabalhasse para melho- 
rar a vida de outras pessoas, 

Um dos meninos escolheu 
um programa de tutoria para 
crianças carentes; outro, um 
programa esportivo: Dutro 

enviou seu presente para a 
American Forest, dedicada a 
proteger erestaurar ecOssis- 

temas Rorestais; e o mais no- 

vo, de 10 anos, doou para um 
banco de alimentos local. 
Baxley relata episódios se- 

melhantes em Social Justice 

Parenting”. Ela conta sobre a 
em polgação de um filho ao 

encontrar uma nota de US$ 

20, logo depois de dá-la a 
uma família de imigrantes 
segurando uma placa que di- 

zia "Você pode nos ajudar 

com o nosso aluguel?” 
Com muita Irequência, os 

pais valorizam mais tirar bo- 
as notas ou desempenho es- 

portivo do que ajudar as pes- 
soas que precisam. Segundo 
ela, é importante promovero 

bem-estar emocional de uma 
criança aceitando e estimu- 
lando o filho que você tem, 

não tentando criar à força 

aquele que você deseja. Uma 
criança que não tem habili- 
dade atlética e rejeita esper- 
tes não deve ser levada a par- 
ticipar de um porque os pais 
valorizam isso, disse ela. 
Baxley reconhece os desa- 

fios que os pais enfrentam 
ao lidar com questões deli- 
cadas como raça, deficiên- 
cia, inconformidade de gê- 

nerve falta de moradia. Mas 
ela exorta os pais a não per- 
mitirem que o medo atrapa- 

lhe as conversas. Mesmo os 
tópicos mais difíceis, como 
racismo, bullying, sexismo e 

morte, podem ser discuti- 

das com sensibilidade e sin- 
ceridade em termos ade- 
quados à idade, afirma. 

“Fazer coisas boas faz você se sentir melhor, 
ajuda você a sentir que sua vida tem valor” 

—— Andrew Miles, sociólogo 



QUEDA DE BRAÇO 

o 
Senta-teira 12 12021] O GLOBO 

Retorno das unidades federais em xeque 
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A denúncia oferecida pe- 

lo Ministério Público Fe- 
deral (MPF) à Justiça Fede- FORAGIDOS NO PARAISO 

Sócios do Faraó dos Bitcoins estão 
escondidos no Caribe desde agosto 
CHICO OTÁNVIO 

cbos agiso oe e 

unta Cana, requisitado 

destino turístico no Ca- 

ribe, é um lugar de mar tur- 
quesa com águas mornas, 
areias brancas e coqueiros 

enfeitando a paisagem. 

Nesse cenário de cartão- 
postal, cúmplices de Glaid 

son Acácio dos Santos vi- 

vem uma espécie de inferno 
no paraiso, Cinco parceiros 

de negócios dao “Faraó dos 

Bitcoins” desembarcaram 

no A er parto Internacion al 

de Punta Cana, na Repúbli- 

ca Dominicana, nodia?3 de 

agosto. No dia seguinte, par- 
ticipariam, com mais cente- 

nas de convidados, da festa 

de lançamento do programa 
de compliance da GAS Con- 
sultoria Bitcoin, de Glaid- 

son. Não esperavam, nó en- 

tanto, que, antes de encon- 
trálosna cerimônia odono 
da empresa seria preso no 
Rio, junto com outros sóci- 

os. Desde então, o quinteto 
permanece no Caribe para 
escapar da prisão no Brasil, 

No grupo, pelo menos dois 

deles tem mandado de pri- 
são preventiva. 

Consultores da GAS, que 

viajaram para O CONFESCOLE 

em Punta Cana no mesmo 
período, garantem que fica- 

ram na República Dominica- 

na os casais João Marcus Da- 
mas e Larissa Viana Ferreira 

Dumas; e Vicente Gadelha 

Rocha Neto e Andrimar Mo- 
rayma Rivero Vergel, todos 

denunciados por fazer parte 

da organização criminosa hi- 
derada por Glaidson, alêmde 
Victor Lemos de Almeida 
Teixeira, indiciado pela Poli- 

cia Federal no inquérito so- 
bre ocaso, Contra João Mar- 

cus e Vicente foram expedi- 

dos mandados de prisão pre- 

ventiva pela Justiça Federal 
do Rio de Janeiro. 

É LUXO SÓ 
Eis um dilema para quem 
pode: na hora de aproveitar 

as delícias do Caribe, muita 

gente fica em dúvida entre 
Cancún, no México, e Punta 

Cana. O time da GAS esco- 

lheu a segunda opção. Um 
grupo de 500 pessoas, entre 
sócios e consultores, che 

gou à República Dominica- 

na no dia 23 de agosto. Essa 
multidão viajou em dois vo- 

os da companhia Azul freta- 

dos por Glaidson dos San- 

tos. E todos estavam hospe- 

dados no Barceló Bávaro Pa- 

lace, um dos mais conheci- 
dos e luxuosos resorts da ci- 

dade. Os motivos principais 

do encontro seriam o lança- 
mento de um programa de 

compliance e o anúncio de 

parceria da GAS com uma 

instituição bancária, cujo 
nome não foi revelado. 

Entre muitos outros atra- 
tivos, Punta Cana-tem cos- 

tas banhadas tanto pelo Mar 

do Caribe quanto pelo Oce- 
ano Atlântico. No flanco di- 

reito da praia de Bávaro, o 

Barceló Bávaro Palace olere- 

Conforto. 

Barceló Bávaro 

Palace, em Punta 

Cana piscina à 

beira-mar, 

cassino 24 horas 

e campo de golfe 

com diárias a 

partir de R$ LIL 

reservados para 

os 500 

convidados da 

GAS Consultoria 

Eitcon 

DE spa, piscinas, ginásio, cen- 

tro comercial, cassino aberto 

24 horas, 11 restaurantes 
(omcardápios de comida ja 

ponesa, mexicana tradicio- 

nal, carne, peixe e cozinha in- 
ternacional), 15 bares e um 

campo de golpe. E tanta coisa 

que, para percorrer todas as 
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suas atrações. 0 hotel oferece 

wim trenzinho a0s visitantes. 

Todos os quartos contam 
com banheira de hidromas- 

sapem. O site do hotel intor- 

ma que as diárias partem de 
USS 217 (ou R$ 1.171, de 
acordo com o câmbio da últi- 

ma quarta-feira). 

ral acusa Glaidson e outras 

16 pessoas de montarem 
em Cabo Frio, na Região 

dos Lagos, uma pirâmide 

financeiradistarçadade in- 
vestimentos em bitcoin. O 

esquema, de acordo com a 

denúncia, envolveu pelo 

menos 67 mil clientes eum 
volume de R$ 38 bilhões 

em movimentação finan- 

ceira de 2015 aos dias atu- 
ais, Até o momento, no en- 
tanto, as autoridades só 

conseguiram apreender 
cerca de R$ 200 milhões. 
Do restante, é sabido ape- 

nas que a venezuelana Mi- 

relis Diaz Zerpa conseguiu 
sacar R$ 1 bilhão em bitco- 

ins logo após as prisões. Ela 

é mulher de Glatdson e, de 

acordo com investigaçãoda 
Delegacia de Combate às 

Urganizações Criminosas e 

à Lavagem de Dinheiro 
(DCOC-LD) da Policia Ci- 
vildo Ria, é a pessoa que de 

tato coordena os trades da 

empresa. Mirelis e outros 
cúmplices que, como ela, 

também estão foragidos, 

foram incluídos na lista da 
difusão vermelha da Polícia 

Internacional, a Interpol. 

AORGANIZAÇÃO 
A investigação conduzida 

concluiu ainda que à estru- 

turadaGAS Consultoria Bit- 

com contava com quatro ni- 

veis. Glaidson e Mirelis, fun- 

dadores da empresa, ocupa- 

vam o topo. Na segunda ca- 
mada mais importante da 

cúpula da organização cri- 

minosa estavam o que a PF e 

o MPF denominaram de 
“sócios”, pessoas de confian 

ça de Glaidson, na qual se 

destacavam Vicente e Adri- 
mar (também venezuela- 
na). Logo abaixo, os “súcios- 

administrativos”, responsá- 

veis pela “operacionalização 
da atividade da empresa, co- 

mo pestão de contratos, re- 
cebimento e pagamento de 
valores”, nos quais figuram 
João Marcos, Larissa e Vic- 

tor Lemos. Abaixo, ficavam 

os consultores 
Outros dois sócios de 

CGlaidson, o casal Tunai Pe- 

reira Lima e Márcia Pinto 
dos Santos, foram presos 

dentro de um avião de car- 

reira, na madrugada do dia 

24 de agosto, no Aeroporto 

de Guarulhos, em São Paulo, 

quando tentavam viajar pa- 

rao evento em Punta Cana. 
Até a noite de ontem, ha- 

via 287 processos impetra- 

dos contra Glaidson dos 

Santos no Tribunalde Justi- 

ça do Rio (T]-RJ). As ações, 

todas em primeira instán- 

cla e na área cível, toram 

abertas este ano em diver- 
sas comarcas do estado. Já 

contraa GAS Consultoria, 
o TJRJ lista 285 ações ci- 
veis. Em parte delas, o “Fa- 

raó dos Bitcoins"também 

aparece como réu. 

Uma 
carreira 
meteórica 

Ate 2UM, Glaldson Acacia dos 
Santos trabalhava como garçom 

emuimrestaurantena Orla Bardot. 

em Búzios, e recebia pouco mais 

de R$ 800, Em seis anos. cons- 
truiu um império de investimentos 

falsos em criptomoedas. Apelida- 

do “Faraúdos Bitcons” elega- 
nhou notonedade nacionalem 

agosto, quando foi preso na Opera 

ção Kryptos, da Policia Federal, 

acusado de comandar umesque- 

made pirâmide financeira 

AGAS Consultoria Brlcoin, em: 

presa de Glaidson. prometia 10% 

de lucro em investimantos de 

clientes nomercado de criptomo- 
edas. Segundo a investigação da 

Polícia Federal (PFje do Ministé- 

rio Público Federal (MPF), afirma 

nem chegava a Ivete DIiCo: 

ins — os supostos lucros com as 

operações eram papos aos clen- 

tes mais antigos. enquanto o 
dinheiro de outros mieressados 

noretormo táciiantrava. 

Glaldson teve seu primeiro conta» 

tocomo universo das criptomoe- 

das em dezembro de 2014, quan: 

do cada bitcoimera cotado a ISS 

Se9 (hoje, o valor estáno patamar 

dos US$ 60 mil) 

Em 2016, ele já movimentava 
milhares de reais mensalmente. 

“Houve um aumento demais de 

1.000% nos valores transitados”, 
afirmouo Coat (Conselho de 
Controle de Atividades Financei- 

ras) em relatório enviado à PF. 

Foi nessa época que decidit 

abriraGAS. Os clientes entrega- 

vam valores a ele, que alegada- 

mente investia em criptomoe- 

das. ese flavamna promessa de 

receber rendimentos altos, 

rápidos e improváveis, dada a 

volatilidade do biteoin.Os pri- 

meiros a participar do negócio 

conseguiam receber 05 valores 

acordados 

Na mansão onde G ladsonmora- 

vaem Cabo Frio, avaliadaem R$9 
milhões,a polícia apreendeu 21 

caros deluzo, R$ 12. &milhões 

emespécie e até barras de ouro. 

O “Faraó dos Bitcoms” folacusa- 
doporcrimecontra osistema 
financeiro nacional, lavagem de 

dinheiro e pestão temerária. 

Outras 21 pessoas que trabalha- 

vamcomele também foram 

indiciadas. Somadas, às penas 

manimas desses crimes totali- 

zam30 anos de prisão emuttas 

mai 

Glaidson prometa 10% de lucro mensal 
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cia anunciada nas redes sociais 
Horas antes de ataque que incendiou dois postos de gasolina na Zona Oeste, postagens mostravam ameaças 

entre grupos rivais de paramilitares e alertavam moradores da região para que não ficassem nas ruas 

MARÕOS NELES 
praseentra frei doe 

Polícia Civil investiga se o 

ataque a dois postosde ga- 

sotina, na madrugada de on- 

tem, em Santa Cruz, na Zona 

Oeste do Rio, foi uma ação da 

milícia comandada por Luiz 

Antônio da Silva Braga, o Zi- 
nho, para forçar comercian- 
tes a pagarem taxas à sua qua- 

drilha. O bando disputa terri- 

tório como grupo paramilitar 
chefiado por Danilo Dias Li- 

ma, o Danilo Tandera. Na noi- 

te de quarta-feira, perfis em 
redes sociais alertavam que 

haveria um confronto entre 
os dois grupos no dia seguin- 
te, sugerindo que os morado- 
res evitassem ficar em casa. 

Mesmo assim, não houve 
uma ação da polícia para re- 
forçar o policiamento, 

Horas antes dos crimes, 

cometidos por homens ar- 

mados e encapuzados, as 
postagens nas redes, além 

de alertar os moradores na 

região, também mostravam 
fatos e videos de criminosos 

armados com fuzis, supos- 

tamente do grupo de Zinho, 

provocando E fazendo aIme- 

aças ao bando de Tandera. 

"Sá fuzileiro naval. E o 

bonde do Zinho. É o bonde 
pesadão. Caçador de Tande- 
ra. Vamos que vamos atrás 
de tu”, afirmam os crimino- 

sos nas imagens. Às posta- 
gens estão sen do investiga- 

das pela Polícia Civil. 

De acordo com investiga- 

ções, que ainda estão em an- 
damento, o grupo liderado 

por Tandera havia entrado 

na região nas última sema- 
nas. Recentemente, porém, 

milicianos do bando de Zi- 

nho teriam retomado o con- 

trole da área, localizada às 
margens da Avenida Brasil, 

onde ficam os dois postos de 

gasolina incendiados. 

VÁLVULA EVITOU EXPLOSÃO 

já se sabe que os dois esta- 

belecimentos, separados 
um do outro por uma dis- 
tância de aproximadamen- 

te500 metros, foram ataca- 

dos entreas Zheas 3h. No 
primeiro posto, os bandi- 

dos expulsaram funcioná- 

rios e atearam fogo ao lo- 
cal. As chamas destruiram 
duas das quatro bambas de 

gasolina, além de parte do 

teto e de um espaço que fa- 
ziaas vezes de escritório. 

O estrago só não foi maior 

porque uma válvula de segu- 
rança isolou automatica- 

mente os tanques de com- 
bustivel, evitando a explosão. 

No segundo estabelecimen- 
to, os milicianos incendia- 
ram uma loja de conveniên- 

cia. Ninguém ficou ferido 

emnenhuma das duas ações. 
Ontem, funcionários dos 

dois postos passaram o dia 

limpando os estabeleci- 
mentos e fazendo um evan- 

Destruição. E Perita da Pollela Civil analisa asesiragos: num dos postos de pasoilna incerdiados: ação seria meio de forçar o pagamento de taxas a grupo milgiano 

tamento dos estragos, Nin- 
guém quis comentar a ação 
dos bandidos. 

Informações prelimina- 
res recebidas pela polícia 

dão conta de que os bandi- 

dos fugiram sem levar di- 

nheiro ou outro objeto de 
valor, O delegado Adilson 

Palácio, da 36º DP (Santa 
Cruz), dissequea policia vai 
dputar quem São 08 CXECU- 

tores e os mandantes da du- 

as ações criminosas: 
— Estamos levantando to- 

das as informações e esta- 

mos atentos a todas as pos &i- 

bilidades. Foram instaura- 

dos inquéritos pela 36º DP 

para apurar a autoria dos 
crimes e seus mandantes. 

PERÍCIA NOS LOCAIS 
A Polícia Civil fez uma peri- 
cianos doispostos. Deacardo 

com a corporação, homens 

do Departamento Geral de 
Polícia Especializada eda De- 
legaciade Repressãoás Ações 

Lriminosas Orgánicas é de 

Inquéritos Especiais (Draco- 

IE) estão apoiando o trabalho 

de investigação que está ser- 
do feito pela 36º DP. 

Procurada para falar sobre 

anoticia de que moradores 
usaram redes sociais para di- 

vulgar que a milícia realiza- 

ria ataques na região, um dia 

antes das ações, e o fato de 
não ter ocorrido uma ação 

para tentar reprimir os para- 

militares, Polícia Civil 
v pai uma nota sobre o ca- 

1: “A Polícia Civil realizou 

em apenas 1º meses mais de 

130 operações contra as mi- 
lícias, dando prejuizodecer 

TERRA EM TRANSE: O MUNDO PÓS-COP 26 
“EA ERADA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA 

Chegou ao fim a decisiva reunião da ONU por ações de combate à crise climatica Às duas semanas De 

everto reuriram diversos agentes para definir caminhos concretos de preservação do planeta e ca vida 
de todos. Nesta live, vamos debater os planos traçados na COP-26, os efeitos esperados e o que 

podemos melhorar para colher um futuro mais sustentável. Participe você também. 
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cade R$ 2 bilhões nas orga- 
nizações criminosas, € 
prendeu 918 milicianos, en- 

tre eles o criminoso conhe- 
cido como Macaquinho e à 

chefe da maior das milícias, 

o Ecko. Nesta quinta-feira, 

inclusive, a Força-Tarefa 
prendeu o miliciano conhe- 
cido como Ratão, que chefi- 

ava a quadrilha de Rio das 
Pedras. Quanto às imagens 
de supostos milicianos vei- 
culadas em redes sociais, |à 
estão sendo investigadas pe- 
la Força-Tarefa”, 

a au | (E ces Eos EReoDEs ID ODE sd CEM 
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Crise sem fim 

Desgraçadamente, o Estado 

brasileiro sucumbiu ao poderio 
das organizações criminosas de 

todos os matizes. Não ha 
espaços públicos que não 

estejam dominados por 
corruptos, ladrões, 
narcotráficantes e milícias. 

Nossos representantes no 
Congresso e nas Casas 
legislativas, em geral, há muito 
viraram as costas pata seus 
eleitores, empenhados na 
defesa intransigente de seus 

próprios interesses, mordomias 

e privilégios pornográficos, O 
pais está afundando em meio à 
maior crise politica e 

econômico-social da História 
republicana. A última 
esperança para que alguma 
mudança possa ocorrer seria à 

candidatura de alguém 

iluminado e verdadeiramente 

comprometido com o interesse 

público e q bem-estar da 

população. 
ABMANDO FRAGA MORELRA 

Bio 

Luto 

O falecimento de pessoas 
marcantes, quaisquer que 

tenham sido as suas atividades, 

deixa marcas indeléveis em 

nossa memória. Pelo seu valor 

individual, fizeram com que nós 

as acompanhássemos em 

nosso diaadiaeas 

admirássemos em sua 

passagem terrena. Em 2021 
não foi diferente. No mundo 
artistico deixaram-nos Marilia 

Mendonça, Paulo Gustavo, 
Tarcísio Meira, Paulo José e Eva 

Wilma, entre outros. Na área de 
jornalismo, ficamos com 

saudades de Artur Xexéo é 

agora de Cristiana Lôbo. Um 

sem-número de profissionais 
da saúde também sacrificaram 

suas vidas para salvar ade 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do 2pp 
oferece funções que 

lacilitam anavegação, 

além de unir todo 

o conteúdo on-line 

e impresso. Baixe 
apora bu atualize 

o aplicativo disponível 

na Apple Store e ná 

Google Play 

Menu de 

navegação 

tantos brasileiros, Apenas um 

brasileiro foi incapaz de um 

gesto e de uma palavra pelas 

mortes de todos 05 que aqui 

foram mencionados. Seu 
nome? Jair Messias Bolsonaro. 

FERNANDO FREDERICO CARDOSO 

RIO 

Um terrivel acidente aéreo 

apagou a luz do coração de uma 
artista especial. Uma pessoa 

querida, simples, companheira, 

mãe zelosa de um menino que 
ainda não completou 2 anos. O 
luto continua vivido 

intensamente em milhões de 

pessoas. O sofrimento, a perda 
e asaudade chegam num 

silêncio profundo aos olhos de 

toda essa pente Compositora 
inspirada, com canções 

contando histórias reais que 

com todaa certeza se 
eternizarão. Letras que falam 

doamor e do desamor, das 

alegrias e das tristezas, dos 

sorrisos e das lágrimas, das 
dores da partida e dos abraços 
dachegada, dos encontros & 

dos desencontros Que Deus a 
tenha recebido com carinho e a 
ilumine nesta nova estrada 

HEITOR CARLOS RAMOS ALVES 

FIO 

Pecado 

Pensando sobre o assunto, 

conclui que PEC significa 
pecado. Ou melhor, pecado 

capital, Como a capital é 
Brasília e à PEC veio delá, 

percebo agora o real significado 
desse termo, 
WILTOM FREITAS 

RIO 

Moro 

Notícia altamente alvissareira 
para nós, brasileiros, a filiação 
do ex-juiz Sergio Moro a um 
partido político, bem como a 

Como navegar 

| Atelainicial 

destaca 

oconteúdo 

on-line que pode 

ser atualizado 

aplicativo ficam 

guardadas 

Em Banca, 
o leitor pode 

baixar aedição 

Em Biblioteca, / ho clicar 

as matérias no simbolo, 

salvas do o leitor pode 

(s) 
impressaem duas 
versões: jornaletexto 

sua possível candidatura à 

Presidência da República. 

Entendo que Moro seria O único 

candidato com idoneidade 
moral ilibada e condições 
morais para derrotar 05 

profissionais corruptos Lula & 

Bolsonaro, bem como acabar 
com a roubalheira e à 

bandalheira perpetradas por 

senadores e deputados. 

TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA 
RO 

Sob a nobre justificativa de 
combater a corrupção, Sergio 
Moro e Deltan Daliagno! 
atuaram clandestinamente 
como políticos. Posando de 

paladinos da Justiça, eles se 
acumpliciaram para fabricar 
provas contra qualquer 
acusado que, por motivos 

políticos, fosse tido por eles 
como culpado a prort. Juiz 

parcial que era, Moro abusou do 
cargo para viabilizar a eleição 

do delinquente que ora ocupa o 
Palácio do Planalto. Sem pudor. 
prestou-lhe serviços como 
ministro. Conforme a 
observação certeira de 
Bernardo Mello Franco, agora 

que são oficialmente políticos, 
eles não precisam mais simular 
imparcialidade. Moro e 
Dallagnol contribuiram para 
desmoralizar o combate à 
COrTmupção eenganaram 

inúmeros brasileiros que 

acreditaram na sua 

honestidade de propósitos. 

NIVALDO À LEMOS 
NIDERO, RU 

O brasileiro não aprende. 
Querem eleger Moro como se 

ele fosse a salvação do país. O 

que ele entende de gestão 
pública? O que ele entende de 

relacionamento entre 08 

Poderes? Sefor eleito, vai fazer 
omesmo que esse acéfalo do 

Planalto. entregar a gestão para 
uma turma que viverá nas 

Em Editorias. 

o leitor 

consegue 

acessar suas 

seções preferidas 

salvar uma matéria 
paraleitura posterior 

Dtimede 
colunistas 

do GLOBO 

esta reunido em um 
único lugar noapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO CONSULTE COND! ÇÕES DADFERTA 

NE SITE CLUBEDGALORO COM BR 

Momento O estádio 
relax no mais famoso 
Centro do Rio do mundo 

desconto especial 

—H clinicaBelaFisto  tosestéticoserelaxan:  97664-9025je portar — om beneficio do 

oferece 15% OFF para tes. É preciso agendar carteirinha valida do Clube, você e um acom- 

assinantesemtratamen- pelo WhatsApp (21 Clube (fisica ou digital). panhante visitam Tour 

Sexta-feira 12 112021] O GLOBO 

Eq ACERVO 

Õ Desastre na Bacia de Campos 
NAmEE Vazamento de 3.200 barris de deco atrgivoitoraldo Rioháder anos 

sombras. Esse ex-juiz mal 

compreendeu à cargo que 

ocupou como magistrado. Se 
assim não fosse, não teria 
aceito o cargo no governo após 
condenar o inimigo político do 

presidente. Ilegal não é, mas 
mostrou total falta de ática. 
DENISE CESE ANDRADE 

Ro 

Bela e entusiasmada 

introdução do ex-juiz Moro. 
Gostaria de saber como 
qualquer um que seja eleito 
presidente vai poverrar com 

um Parlamento como 0 nosso. 
MYRIAM ALMEIDA Mi. COUTINHO 

O governo chinês ocupa uma 
paginade jornal, talvez no 

mundo inteiro, para promover o 

seu desenvolvimento e a 
performance de seu lider, Só se 

esqueceram de se pronunciar 
sobre o que faz em relação ao 

meio ambiente, à liberdade de 
expressão e às eleições 
LIMZ CARLOS MACEDO 

no 

Veículos elétricos 

Com o grande destaque dado 

pela COP26 à poluição causada 

pelos combustiveis fósseis, 

vemos políticos entusiasmados 

para transformar a frota em 
veiculos elétricos. Essa pode 

ser uma forma menos poluente, 
mas o problema é onde 
produzir essa energia elétrica 
toda que passará a ser 

consumida. Tanto as formas 

tradicionais como as em 
evolução também trazem 

danos ambientais. Além disso, 

o aumento do consumo trará 
problemas no abastecimento 
para quem usa essa enerpia em 
residência, comércio e 
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Maracanã, no estádio barato e com estacio- 

mais tamoso do mur- 

ho Ponto 

Publicado a partir 
das 6h, de segunda a 

sexta, com análises e 

informações sobre q 

principal tema co dia 

Como ouvir 

Está disponivel 

nosite do GLOBO 

enas plataformas 

de podcast 

namento grátis. Veja 

do,pagando R$ lOmais  masemnossosite 

Indústria. Vários países 

enfrentam uma alta nos custos 

dá energia que afeta todas as 

atividades, e nós, brasileiros, 
estamos arcando com às 
bandeiras tarifárias. Para 05 

motoristas, a energia elétrica 
poderá trazer economia, mas 
os custos serão arcados por 
toda à população. 
MARCOS DE LUCA ROTHEN 

GDIÂMIA GO 

Contraste 

O PT comemorou os dois anos 
da libertação de Lula e o Brasil 

estã de luto pelos dois anos em 
que dormita na Câmara a PEC 

para prisão após condenação 

em segunda instância que seria 

para ontem. Na verdade, o 
correto é prisão após a 

condenação em primeira 

instância, mas, infelizmente, 
estámos no Brasil, onde reina a 

impunidade. 

HUMBERTO SCHUWARTE SOARES 
VILA VELHA, ES 

TCU 

Recentemente, Bolsonaro 
encheu a boca para dizer que o 
TCU agora estava conectado a 
ele. A princípio, pensou-se ser 

mais uma bravata, mas parece 

que não. Sem entrar no merito 

da questão, o TCU quer que os 
procuradores da Lava-lato 

devolvam o dinheiro de viagens 
e diárias, mas não está nem aí 
paraos milhões gastos com as 

motociatas de Bolsonaro, como 
também com os R$ 3,7 milhões 
da ridicula demonstração de 

força com tanques 
enterrujados e fumacentos. E 

ai, TCU? Alguém deve explicar 
por que não cobram os milhões 
gastos com fins eleitoreiros e 

de ameaças de Bolsonaro. Qu 
estão realmente conectados ? 
FERNANDO ANTONDO DE MOLA 

Bo 

HÁ 
12H87 

Orçamento secreto 

No governo Lula, a compra de 

votos dos parlamentares se 
dava pelo mensalão. No atual 

(des)governo, essa prática 

tentou sofisticar-se com as 

emendas (secretas) de relator, 
que, além de inconstitucionais, 

são imorais, em boa hora 

brecadas pelo STF Não tenho 
dúvidas de que o CGR 

(chantageador-peral da 
República) Arthur Lira vai 
tentar outras artimanhas para 
demonstrar sua fidelidade a 
Bolsonaro, Torço para que 
todos esses personagens sejam 
execrados da vida pública De 

preferência, pelo voto. 
RICARDO VILLA-FORTE 
Bm 

Ligações 

Alguém pode explicar que 

inferno é este? Surge a 

chamada de um celular, a 
pessoa atende, e ele desliga. 

Outros números, inclusive fixos, 
também fazem isso. Todos às 
dias. O dia todo. Existe 

autoridade no Rio capaz de 

acabar com 550? Autoridade 
no Rio, existe alguma? 
JADOE E. COLDEMBERO 

BO 

Poluição 
Alerto a prefeitura para a 
poluição produzida por gerador 

adiesel usado por quiosque na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
altura do Corte do Cantagale. 

O equipamento, camuflado nos 
fundos do estabelecimento, 
tem pintura que faz com que 
pareça caçamba de lixo. Uma 

poluição diária em plena área 

de lazer Coma palavra,a 
Secretaria de Meio Ambiente. 
EVANDRO PAGY 
Bo 

50 ANOS 
em Marte: 'fenômeno espetacular 

A sonda espacial americana Mariner-2, que 

entrará amanhã em órbita marciana, conseguiu 
façanha inédita ontem: fez várias fotos nítidas de 
Marte e de sua lua Deimos. As fotos foram obtidas 
sobumagigantesca tempestade de poeira 
vermelha que cobre mais de dois milhões de 

quilômetros do planeta desde setembro, À 
tempestade de pó — “um fenômeno espetacular”, 
segundo cientistas — dará a oportunidade única 

de observar “uma mudança dinâmica” na 
atmosfera marciana. Os foguetes de retrocesso 
do Mariner serão ligados às 21h17 de amanhã. 

i 2 LOTOFÁCIL (concurso? 37071 7 89.10.11 12,13.14,16.19 20.21.2425 QUINA (concurso 5703) 9.30 38.39.54, DUPLA SENA (concurso 2 296); 1º sorteio = 4.22. 29 30 37 4) Psortao=2,15.77.0,37.41 LOTERIAS e 
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MPF já investiga hospitais federais na cidade 
Senadores da CPI da Covid estiveram no Rio para entregar o relatório final da comissão e compartilhar 

informações sobre a apuração, que tenta descobrir se há um 'dono' das unidades fluminenses 

FELIFE GRINHERO 
dra ginbeigbisisdodo com be 

M embros da CPI da Covid 

estiveram ontem no Rio 
de Janeiro para entregar às au 

toridades Auminenses o rela- 

tório final da comissão. Entre 

asmaisde 1.200 páginas, o do- 
cumento reserva um capítulo 
para os hospitais federais do 

estado. Apóso encontroda cú- 
pula da CPI com procurado- 
res do Ministério Público Fe- 

deral (MPE), os senadores 
disseram que o órgão já está 
com uma investigação em an- 

damento sobre os indícios de 

Fraude apontados na investi- 
gação em Brasília. 

— Compartilhamos infor- 

mações que foram colhidas 
durante a CPI, que teve várias 
frentes. Senti uma vontade 
muito grande dos membros 

do MPF em aprofundar (o te- 
ma? e já há investigações em 
curso — disse o presidente da 

CPI da Covid Omar Aziz 

(PSD-AM). que foi acompa- 
nhado por Randolte Rodri- 
gues (Rede-AP) e Humberto 

Costa (FT-PR). 
Entre os participantes do 

encontro estavam os procu- 

radores-chefes das unidades 

do MPE na 2º Região, Artur 

Gueiros, e no Rio de Janeiro, 
Sérgio Pinel, além do procu- 
cador da República Eduardo 

El-Hage, coordenador do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orpa- 

nizado (Gaeço). 

DEPOIMENTO DE WITZEL 
O foco da CPI se voltou para 

os hospitais federais do Rio 
principalmente após o de- 
poimento do ex-governador 

Wilson Witzel, quando ele 

afirmou que as unidades 
“têm dono”. Para a comissão, 
Ê possível = o grupo inves- 

tigado e denunciado pelo 
MPF por fraudes na Saúde do 
Rio também atuasse nos hos- 

pitais federais no estado. 

JERAL DE BONSUC 

a REP 

E para 

Fm 

E As 

Sumpeitas. Hosprta! de Bonsucesso: para CPL grupo envolvco em fraudes na saúde pode ter atuado na unidade federa 

Um dos principais perso- 

nagens nas duas investiga- 

ções é o empresário Mario 

Peixoto, acusado pelo MPF 
de comandar os esquemas na 

Saúde e envolvido na denún- 

cia que culminou com o pro: 
cesso de impeachment de 

Wilson Witzel. Durante as 

investigações, Peixoto negou 
que atuasse em qualquer es- 

quema de corr upção. Para à 

Liminar impede retorno de Brazão ao TCE 
Apesar de habeas corpus no STF, decisão do TJ bloqueia volta do conselheiro acusado de corrupção 

GABRILL SARCMA 
aceda cubociaa gado Cm Es 

onselheiro afastado do Tri- 

bunal de Contas do Rio 

(TCE-RJ) desde 2017, Domin- 
gos Brazão não poderá ser Te- 

conduzido imediatamente ao 

cargo, apesar da decisão do 
Superior Tribunal de Justiça 

(ST) que determinou ontem 
o seu retomo, após um habeas 

corpus concedido pelo minis- 
tro do Supremo Tribunal Fe- 

deral (STF) Kássio Nunes 
Marques, 

Em paralelo, Brazão segue 

atastado do TCE e com os 
bens bloqueados por uma 

decisão liminar, acolhidaem 

2018 pelo TJ-RJ, por impro- 
bidade administrativa no 
que diz respeito às acusações 

de envolvimento em um es- 

quema de corrupção na cor- 
te, Deacordo como Tribunal 

de Justiça, o conselheiro 

atastado recorreu da deci- 

são, mas a liminar foi manti- 
da pela 22º Câmara Civel, 

permanecendo em vigor até 
este momento, 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

No entender de advogados 

ouvidos pelo GLOBO, Brazão 
só poderá voltar ao cargo após 

o julgamento do mérito da li- 
ninar, Casio d sentença derru- 

be a decisão inicial, Atê o mo- 
mento, informao TCE, nãohá 

qualquer notificação ou data 
estipulada para que Brazão 
ocupe de novo sua cadeira. 

Na decisão de ontem da 

ministra do ST] Maria Isa- 

bel Gallotri, Brazão foi auto- 
rizado a retomar suas fun- 

ção no TCE."Dou cumpri- 

mento à decisão do Supre- 
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LAPRÓITLA 

mo Tribunal Federal, para 
proceder ao levantamento 
da medida cautelar de afas- 
tamento da função pública 

imposta ao paciente”, afir- 
ma a magistrada. 
Aloysio Neves Guedes, Jo- 

sé Gomes Graciosa e José 

Maurício Nolasco, conse- 
lheiros afastados do TCE-R] 

junto com Brazão, entraram 

com recursos no STE pedin- 

do para que sejam benefici- 
ados-cora um habeas corpus 

semelhante e possam retor- 
nara Seus Cargos. 

CFI, no entanto, ele possui 

forte influência na empresa 

Atrio, que em 2019 assinou 

contratos com q Hospital de 
Bonsucesso de quase R$ 17 

milhões — com aditivos, O 

EABRANG; XDCHA/D4-DE NA 
Pi EE" 

valor chegou a R$ 20,4 mi- 

lhões. O relatório aponta que 
a empresa não ganhou a lici- 

tação, mas a vencedora foi 

inabilitada por deixar de 
apresentar NEAR A 

Atrio então foi contratada 

através de adesão a uma lici- 

tação do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortope- 

dia (Into). 

— Us hospitais do Rio re- 
duziram em 800 leitos e 
mantiveramo custeio. Tam- 

bém hã contratos que são 

claramente marcados por 

ilicitude, principalmente 

por licitações viciadas — 

disse o senador Humberto 

Costa (PT-PE), responsável 
pelas investigações da CPI 

no Rio. 

Procurado, o Ministério da 

Saúde afirmou que que o pla- 
no de contratação tempora- 

tados profissionais de saúde 

paraos hospitais federaisestá 
em fase de finalização e pu- 

blicação de edital, 

Ainda afastado. 

Brazão está 

próltido de 

rEaSsumir séu 

cargo ro 

Triburalde 

Contas da Rio 

desde Sli mas 

conseguiu 

decisões a seu 

tavôr rá STF 

enc SU 

VERA MARIA BORGES WALTER 
Missa de 7º dia 

Frank in, Rafae a, Roberta, Eduardo. Rodrigo, Richare, 

Sima, Rodrigo, Mara Isabel, Tomas, Vincent e Beatrz, 

convidam para a missa de 7º dia da sua queda 

mulher, mãe, sogra é avó, sábado, diá 13 de novembro, às 18:30, 

1 col, na Paróquia Santa Margarida Marta, Rua Fre Solano 23, Lagoa 
| esl 
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PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 

Rebeca e Rayssa Leal entre finalistas 
Elas concorrem com Ana Marceia, no feminino; conheça 05 outros concorrentes 

Suxta-leira 32 10.202) O GLOBO 

Palco de decisões, Interlagos se prepara para duelo 
GP São Paulo, a partir de hoje, é mais um capítulo da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que tenta 

ampliar vantagem; autódromo consagrou campeões, como o próprio britânico, Raikkonen, Vettel e Alonso 

MAURICHO RAVIER 
rs anita derdE=sp ogiabauear: br 
Lda LE 

pos umano sem a etapa 

PA brasileira por causa da 

pandemia, a Fórmula 1 de- 

sembarcaa partir dehoje no 
autódromo de Interlagos 
com a oportunidade de pra- 

ticamente liquidar adisputa 

de uma temporada acirrada. 
Mesmo sem a possibilidade 

da prova de domingo cornar 

um novo campeão, o Gran- 

de Prêmio São Paulo pode 
encaminhar a definição do 

Mundial de Pilotos. 

Com 19 pontos de vanta- 
gem, o holandês Max Vers- 
tapenn tem a chance de 

abrir 44 para o inglês Lewis 

Hamilton, caso vença a cor- 
rida e seu rival não termine 

entre os 10primeiros —sem 

Contar OS possiveis | Dntas 

extras na sprint race de ama- 

nhãou coma volta mais rá- 

pica domingo ). Nesse cená- 

rio, Verstappen não precisa- 
ria nem mais subir ao pódio 
nas três últimas etapas do 

ano— Qatar, Arábia Saudita 
e Abu Dhabi — para faturar 
seu primeiro título. 
Caso isso ocorra, o piloto 

de 24 anos da Red Bull que- 
braria a hegemonia de qua- 
tro títulos seguidos de Ha- 

milton e de sete consecuti- 

vos da Mercedes. Além dis- 
so, 0 holandês se tornaria o 

o campeão nascido 
ora da Inglaterra e da Ale- 
manha desdeo finlandês Ki- 

y 

ra ROLEX 
ly > É 

Limas 

mi Raikkonen, em 2007. 

Um título de Verstappen 
ainda impediria Hamilton 
de levantar o oitavo troféu, 

que o isolaria como o maior 
campeão da Fl, superando 
Michael Schumacher. 

HISTÓRICO DE EMOÇÕES 
Em paralelo ao duelo de pi- 
lotos, há a batalha ainda 

mais equilibrada entre 

construtores. À Mercedes 

tem apenas um ponto à fren- 

FIA 
aramco 

Boas lembranças Lewis Ham tor, que luta pelo oitavo título de sus carreira.e Ferra 

te da Red Bull. 

Não será fácil, no entanto, 
que tudo isso se concretize 
após as 71 voltas de 4,3 qui- 

lômetros. E as próprias esta- 

tísticas da temporada pro- 
vam isso, Verstappen até 

vem numa ótima fase, com 

vitórias consecutivas nos 
EUA e México, À questão é 
que H amilton não pontuou 

emapenas duas das 18 corri- 
das neste ano (Azerbaijão e 

na Itália). O domínio dos li- 

e PESE 

Formula 4 
ocd Championship» 

fiRELLI 

deres é contundente e só 

quatro provas não termina- 
ram com um dos dois no 
ponto mais alto do pódio. 

No calendário desde o ini- 

cio dos anos 1970, Interlagos 
é acostumado a consagrar 
campeões. Inicialmente alo- 

cada no começo do ano, pas- 

sou para a parte final em 
2004. Desde então, decidiu 

título em seis ocasiões. 
EA primeira ver OCOCTéu 

em 2005, quando o espa- 

Rute 

não A'ango, que se sagrou campeão em Interiapos, em coletiva, ontem 

nhol Fernando Alonso se 

tornou o então campeão 
mais jovem da Fl, quebran- 
do marca de Emerson Fitti- 

paldi. O espanhol repetiu a 

cena em 2006, comemoran- 
do o bicampeonato. 

As corridas de 2007 e 

2008 ganharam espaço cati- 
vo no almanaque do auto- 
mobilismo. Na primeira, 

Kimi Raikkonen ganhou o 

título mesmo após entrar 
como azarão na corrida fi- 

Fluminense quita dívida com projeto Samoriín e evita punição na Fifa 

MARCELLO NEVES 
musa Ro eee pet rr tar 

Fluminense pagou cer- 

cade R$ 3,5 milhões pa- 

taenceniaro p FODESSO MOV I- 

do pelo STK Samorin, clube 
da segunda divisão da Eslo- 

váquia, no Tribunal Arbitral 

do Esporte (TAS), na Suiça. 

Após defesa apresentada 

Espanha 
perto do 
Qatar 
FOTO. A. RONSTANTINIDIS/ 
REUTERS 

Aseleção da Espanha 

venceu a Grécia porlad, 

goi de Sarábia, ontem, em 

Atenas, é assumia lide- 

rança do Grupo E das 

Eliminatórias Europeias, 

com E pontos. Agora, 05 

espanhóis têma chance de 

garantir à vaga na Copa do 

Qatar domingo em casa, 

contra a vicé Suécia, que 

temum ponto amenos 

depois do tropeço dianhe 

da Geórgia (220), Pelo 

Grupo À. Portugal empatou 

sempols coma iianda, 

tora. suficiente para assu- 

mir à ponta com 17 pontos, 

mesmonúmero da Sérvia, 

que leva desvantagem pos 

critérios. O destaque hope é 

oduelo entre láliae Suiça, 

lider e vice do E com 4 

portos, às 16h45 (de 

Brasila) em Rama, 

Tas 

fo. 9 4 

pela área jurídica do clube, 

toram reduzidos em quase 

dois terças os valores exigi- 
dos pelo time eslovaco, ge- 

rando uma economia supe- 

riora R$ 6,5 milhões. 
Por conta do valor pago 

pes clube, à pagamento sa- 

arial dos funcionários do 

mês de outabro do clube es- 
tã atrasado. Porém, hã a ex: 

il 

pectativa de que os valores 

sejam quitados pelo tricolor 
nos próximos dias. 
O Samorin entrou com a 

cobrança em 2019 no tribu- 

nale o procedimento se en- 
cerrou em meados deste 
ano. O Fluminense, entre- 

tanto, só foi notificado pelo 

Comité Disciplinar da Fifa 
em 12 de outubro e tinha 30 

— 
E 

[ 

dias para quitaro valor devi- 

do. Com o pagamento inte- 

gral antes mesmo da con- 
clusão do referido prazo, o 

clube afastou qualquer pos- 

sibilidade de aplicação de 
eventual sanção disciplinar, 
como bloqueio de transfe- 

rências ou dedução de pon- 
tas, por exemplo, 
O clube eslovaco e o Flu- 

minense fecharam uma par- 
ceria em 2017, ainda na pes- 

tão de Pedro Abad. A ideia 
era ter uma filial na Europa 

para auxiliar na formação 

de jogadores saídos de Xe- 
rém, assim como membros 
da comissão técnica. Toga- 

dores como Evanilsone Igor 

Julião, por exemplo, tive- 
ram passagens pela equipe, 

ral em uma disputa tripla 
com Alonso e Hamilton. 

— Tenho um monte debo 

as memórias em Interlagos 

— declarou o finlandês ho- 
je na Alfa Romeo. 

Em 2008, obrasileiro Feli- 

pe Massa víuo troféu esca- 

par entre os dedos, após Ha- 
milton fazer uma ultrapas- 

sagem na última curva da 

pista. No ano seguinte, Jen- 
son Button levou o único ti- 
tulo de sua carreira, Em 

2012, Sebastian Vettel se 

tornou o tricampeão mais 
jovem da Fl. 
— Interlagos sempre tem 

grandes corridas, com mui- 
ta emoção envolvida — dis- 
se o piloto da Aston Martin. 

EMOÇÃO DE MICK 
A mesma corrida que cele- 

brou Vettel também viu a 

despedida de Michael Schu- 
macher das pistas, Ontem, 

seu filho Mick dedicava cari- 

nihoao circuito. 

— À última corrida do 
meu pai foi aqui, então sim, 
é um lugar muito especial 

— disse o alemão da Haas. 
Interlagos ainda encanta 

as novas gerações. Um dos 

fcones dessa turma, Charles 

Leclerc, de 24 anos, confi- 
denciou na quarta-feira que 
já acelerava na pista brasi- 

leira bem antes de entrar no 
cockpit de um Fl: 

-— Eu posto muita, sempre 

escolhi São Paulo no video- 
game e sonhava correr aqui 
— disse o monegasco, 

sem patrocínios, 0 Flumi- 

nense não conseguiu pagar 

as parcelas, que variaram 
entre R$ 66 mile R$ 278 
mil, e rescindiu o contrato 

em 2019, ano em que 0 da- 

morinentrou comacobran- 
çano TAS, Oclube estavaci- 

enteda divida desdeofimda 

parcer ja e tentou um acor- 

do, mas o clube eslovaco re- 

cusou. À gestão de Mário 

Bittencourt, então, contes- 

tou alguns valores, mas rea- 
lizou o pagamento. 
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Sócrates 

om quase cinco anos de atraso, final- 

mente chega ao Brasil um grande livro 
sobre 0... Brasil, "Doutor Sócrates”, bio- 

grafia deum dos mais interessantes perso- 

nagens da história do futebol, foi lançado 

em inglês em tevereiro de 2017 pelo jorna- 
lista Andrew Downie, e ganhou versões 
em francês, italiano, polonéseturco antes 

deser traduzido ao português pelaeditora 
Grande Área, A demora é tão lamentável 

quanto compreensível. Não faz muito 

tempo que artistas Im pro rtantes e herdei = 

ros desimportantes se dedicavam a censu- 

rar e perseguir judicialmente autores de 

biografias não autorizadas. 
Dowmnie, que é escocês E um torcedor fa- 

nático do Hibernian Football Club, de 

Edimburgo, conhece profundamente o fa- 
tebol sul-americano: antes de trabalhar 

quase 20 anos no Brasil como correspon- 

dente da agência Reuters e de outros veica- 
los (entre Rio c São Paulo), morou sete anos 
no México e outros dois no Hail. Hoje vive 

em Londres, e acaba de publicar um livro 
sobre a Copa do Mundo de 1970, ainda não 
traduzido no Brasil. Em "Doutor Sócrates” 

licaevidente aadmiração do autor pelo per- 

SOnapem, por sua história e seu entor no, O 

que em nenhum momento se transforma 
em condescendência. 

Quando o livra foi lançado na Inglaterra, 
Juca Kfouri — ele próprio um personagem 
muito televante nessa história — escreveu 

em seu blog; “Pudesse ler sua biografia, Só- 
crates adoraria uma parte dela, detestaria 

outra e, sobretudo, debateria com Downie 
cada detalhe. Depois o convidaria para to- 
mar umas cervejas ou umas taças de vinho”. 

No prefácio da edição brasileira, Raí des- 
creve Sócrates (1954-2011) como um “cra- 

que genial, totalmente fora das normas, de 

personalidade forte e rebeldia insaciável, 
com todos os conflitos 

Censura, inerentes desta equa- 
nada mais ção. E conclui, sobre o 

distante do livro: “Uma biografia 
que seria a bem feita e completa, 

maior que nos aproxima, por 

obsessão de vezes em demasia, do 
Sócrates: a cotidiano de um idolo”, 
liberdade O lider da Democra- 

cia Corinthiana, q 

porta-voz das Diretas, o hedonista rebel- 
de o idolo doclubemais popular dacidade 
mais populosa do país, o capitão da sele- 

cão brasileira de 1982, todas essas facetas 
de Sócrates estão devida e brilhantemen- 
te contadas no livro. Mas as melhores his- 
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tórias, claro, são as menos conhecidas, so- 
bretudoa maneira (entre hilária e insana) 
como conciliava o futebol profissional 

comocursode medicinana USP no come- 
ço da carreira. É assombrosa, no bom sen- 

tido, sua transtormação de alienado em 

ativista, Adeclaraçãoa seguir, por mais in- 
verossimil que pareça, foi dada por Sócra- 

tes numa entrevista em 1976, quando já 
era universitário jogador do Botafogo de 
Ribeirão Preto: “Acredito que aqui, por 

enquanto, acensura é necessária. Aqui es- 

tá havendo uma transformação desde a 
Revolução de 1964”, Censura, nada mais 

distantedo que seriasua maior obsessão: a 

liberdade. 

Eestranho pensar no tamanho da influên- 
cia que Sócrates teve, dentro e fora do cam- 

po, se for levado em conta seu cartel como 

rogador: poucos títulos, derrotas em Copa 
do Mundo, nenhum troféu nacional ou 

continental com seu clube. Tudo isso só faz 

dele um personagem ainda maior. Hoje, a 
conclusão inevitável após 432 páginas é só 
uma: que falta faz. 

Vasco Inicia 

reformulação 
com saídas de 
Diniz e Pássaro 
Com permanência na Série Bem 2022, 
cruz-maltino demite diretor e treinador 

e tenta estancar desgaste político 

BRUNO MARINO 
Ena mririentro finos 

Os Fasco iniciou areformu- 
lação do departamento 

de futebol para 2022 depois 

de não conseguir o retorno à 
Série À do Brasileiro. O clu- 
be demitiu ontem o diretor 

Alexandre Pássaro e o técni- 

co Fernando Diniz, O presi- 

dente Jorge Salgado vinha 
sofrendo pressões para que 

efetuasse mudanças desde à 

goleada para o Botafogo, 
que praticamente acabou 
comaschances naSérie B. 

Apúsa derrota por 340 pa- 

rão Vitória, também em São 
Januário, as cobranças fica- 

ram maiores, € O dirigente 

acabou tomando a decisão 
de encerrar os vínculos. 

“O Vasco atuará nos próxi- 

mos trés jopos do Brasileiro 
com sua Comissão perma- 

nente, liderada pelo assis- 

tente técnico Fábio Cortez”, 
afirmou em comunicado. 

“O Vasco agradece profun- 

damente todo empenho e 
dedicação de Alexandre 
Pássaro e Fernando Diniz” 

Minutos antes, também 

em comunicado, Pássaro 
afirmou que já havia toma- 
doadecisão de deixar o Vas 

co, independentemente de 

o time conseguir voltar ou 
não para a primeira divisão: 

“Tal decisão seria a mesma 

também em caso de acesso e 
quem estã ao meu lado tem 
conhecimento deste fato”. 

Salgado, quando assumiu 

o Vasco, trouxe Pássaro para 
ser o “dono” do departa- 

mento de futebol. Deu total 

autonomia para o dirigente 
reformular o elenco, Esse 
trabalho consistia em se 

desfazer de jogadores tora 
dos planos e trazer outros 
para a disputa da Série E. 

Elgg ps arara 

Caiu. Ferntinico Dim'z toi contratado para tentar arrancada do Vasco rumo à Série À. mas do demitido após quatro dermotas nos últ mos quatro jogos na Série B 

A primeira parte aconte- 

ceu, elogo Pássaro ganhou 
apoio nas redes sociais. Mas 
as contratações tinham um 
aspecto em comum, inclu- 

sive com os veteranos que fi- 

caram: a falta de dinamismo 
que posa tanto para o] fute- 

bol atual. Uns por estarem 

em declínio físico, outros 
pornunca terem tido na for- 
Cd exatâmente uma virt ude. 

Os resultados não vieram. 

O Vasco, que tenta imple- 
mentar uma gestão Fes pon- 

sável em termos financei- 

ros, viu-se em meio a um di- 

lema: tentar corrigir as con- 
tratações equivo cadas e es- 

tourar o orçamento para su- 

bir ou seguir fiel aos gastos 
rEspo nsáveis eacreditar nu- 

ma reação à base de troca de 

treinador? O clube foi atrás 
da segunda opção. Trocou 
de técnico duas vezes, mas 

os três, de formas diferen- 

Les, mantiveramo time helà 

ideia de ser quem propõe o 
jogo. Marcelo Cabo, Lisca é 

Fernando Diniz poucas ve- 

zes recuaram as linhas para 
jogar no contra-ataque. Por 
tabela, negligenciaram um 

problema crônico: a tragili- 

dade defensiva. 

PRESSÃO SOBRE SALGADO 

Diniz teve um começo até 
promissor, conseguiu hons 
resultados, impulsionados 

pelo retorno de Nenê. Mas 
as últimas derrotas sacra- 

mentaram a permanência 

doclubena Série B. 

Salgado fará pronuncia- 
mento hoje. Diniz dará co- 

letiva às 10h, em São Januá- 
rio. No começo da semana, 

o clube havia informado 

que a diretoria só iria se pro- 
pnunciar ao término da Série 

B. Entretanto, a pressão in- 

terna e externa toi tanta so- 

bre Salgado que os planos 
acabaram alterados. Alia- 

dos insistiram com o presi- 

dente que a mudança imedi- 
ata e a quebra do silêncio 
eram necessárias para acal- 

mar um pouco a torcida. 
Além disso, grupos de 

oposição tomaram a inicia- 

tivadecolher assinaturas de 

sócios estatutários para d 

tentativa de destituir toda a 

Botafogo empata e acesso pode vir diante da torcida 
Após O a O coma Ponte, alvinegro precisa passar pelo Operário no Nilton Santos para garantir vaga sem depender de resultados 

TATIANAA FURTADO 
Eligsa lurisdadedoba sor Er 

A ssafico festa ficou para o Estádio 

Nilton Santos na próxi- 

ma segunda-feira. Com o 
empate em 0 a O com a Pon- 
te Preta, ontem, o Botafogo 

precisa de apenas uma vitá- 

ria simples sobre o Operá- 
rio, diante de sua torcida, 
para confirmar matemati- 

camente a vaga na Série A 

sem depender de outros re- 
sultados. O ponto em Cam- 

pinas ampliou a vantagem 

na liderança em relação ao 
Coritiba (63 a 61) e abriu 
seis para o CRB, o primeiro 

torada zona de classilicação 
faltando três rodadas. 
O alvinegro até pode cele- 

brar o retorno na próxima 

rodada em caso de derrota, 

desde que alguns concor- 
rentes diretos não vençam, 

SÉRIE B 
35º RODADA 
CLASSIFICAÇÃO 

E Peitos 1 bege 

fão time paulista está em 
14º, com 43 pontos, mas 

ainda corre um pequeno ris- 

code rebaixamento, 
Antes mesmo de entrar em 

campo, o Botafogo sabia que 

não poderia comemorar a va- 

Ea antecipadamente por Ei- 

sa das vitórias dos adversári- 

os noódia anterior. Mas a vitó- 

ria diante da Ponte Preta aju- 
daria a se consolidar ainda 
mais na liderança da Série B. 

O time poderia abrir quatro 

pantossobrea Coritiba epra- 

ficamente sacramentar o re- 

torno á elite, ainda que não 

matematicamente. 
Porém, o time carioca es- 

barrou na forte marcação da 
Ponte Preta e nos seus pro- 

prios erros. U ent rosado ti- 

me de Enderson Moreira 
não conseguiu encaixar o 
ataque veloz e pecou no últi- 

mo passe. Num jogo tecni- 

camente fraco foram pou- 
cas as chances claras de gol. 

Praticamente uma em cada 

tempo, com Kanu e Ronald. 
Os homens de frente pouco 
apareceram no jogo. 

O nervosismo de Ender- 

son Moreira se explicava di- 
ante da previsibilidade do 

time. A sorte é que o outro 

lado também estava nervo- 

so, Jogando em casa, a Ponte 
Preta, quevivegravecrise Fi- 

diretoria administrativa de- 

pois do resultado adverso na 
na temporada. 
A demora para Salgado se 

posicionar na crise era vista 
por seus aliados como um 

fator que poderia incentivar 
ainda mais às associados a 

aderir à lista oposicionista. 

Agora, a diretoria vai ao 
mercado atrás de um ou ate 
dois nomes para o departa- 

mento de futebol. Também 

terá de buscar um novo trei- 
nador, que participará dare- 

formulação do elenco. Tre- 

ze jogadores têm contrato 
com término em dezembro 
e provavelmente todos eles 

devem deixar o São Januá- 

rio. O que inclui o atacante 
Germán Cano. 

Ponte Preta L 
han FAbugquer-  DLoureltç O, 

que, Exinei, Fábio Borges. Gilvan, 
Sanchos é Rain! Kanu e Carinhas 

Santos; ago (Hugoj:F Castro 

Herrique Marcos (Barretojelyama 
Júónioe (Lucas Mie ey (hora), ML 
Cândido), Fossin Antônio (M Frizzo) 
fCarmilaja Mit é Diego Congal vei: 

nho (lago): Moisds  Reatao! Nmearro 
e Rodrigão. (Rataol Moura), 

Jaz: Antônia Dib Moraes da Sousa (FI) 
Cartões amarelos: Kara Boralda 

Oyama: Rodrgão e Fel pe Albuquerque. 
Público paganto: 4.752 Renda: R$ 
BL./30 Local: Estádio Mo sós Lucarelli 

(Campinas) 

nanceilra com atraão nos pa- 

gamentos dos jogadores, 
precisava da vitória para 

confirmar a manutenção na 
Série B.0 0a O acabou sen- 
do o resultado mais justo 

numa partida de baixa qua- 

lidade técnica. Em casa, o 

Botafogo terá de fazer mais 
para começar a festa, 
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ESAGRADO GERAL 
rros no apito marcam Brasileiro e 
eixam comando da arbitragem na berlinda 

ATHOS MOLHA E BRUNO MARINHO 
escute ge adere cos de 

descontentamento é ge- 
“ral, pode ser visto no 

campo de jogo, nas arqui- 
bancadas, nas salas dos diri- 

gentes dos clubes, nos cor- 
redores da CBF: a arbitra- 

gem do futebol brasileiro vi- 

ve fase muito ruim. À se- 

quência de erros ao longo 

dos campeonatos das Séries 

A e B, mesmo com cadvento 

do VAR, coloca o trabalho 
da Comissão de Arbitragem 
na marca do pênalti. Leo- 

nardo Gaciba, seu presiden- 
te, êoalvo dascríticas. 

A saída do ex-árbitro, por 

enquanto, não é cogitada no 

edifício na Barra da Tijuca, 
Mas o presidente em exerci- 

cio da CBF, Ednaldo Rodri- 

gues, enxerga a necessidade 
de mudanças no trabalho re- 
alizado com os árbitros. 

Existe a idela de que a enti- 

dade oferece todas as condi- 
ções para que onivel deacer- 

to nas marcações fosse mal- 

or. Presidente da Associação 
Brasileira de Árbitros de Fo- 
tebol (Anaf), Salmo Valen- 
Lim reforça à Lose, mas Ch- 

xerga carência de liderança 
par parte de Gaciba. 
Entre os 19 clubes da Série 

A questionados por O GLO- 

BO a respeito da crise na ar- 
bitragem — apenas o Athle- 

tico não res pondeu aos Com 

tatos para falar a respeito —, 
sete se manifestara m insa- 

tisfeitos em relação ao nível 

dos árbitros no Brasileiro: 

Flamengo, Grêmio, Inter- 
nacional, Chapecoense, 

Atlético-GO, Bahia e Forta- 

leza, Os demais preferiram 
não se posicionar. 

Na partida contra a Cha- 

pecoense, duas marcações 
erradas fizeram com que o 
Flamengo anunciasse o de- 

sejo de processar Denis Ri- 

beiro da Silva Serafim. On- 
tem foi a vez do Bahia, ad- 

versário do rubro-negro 

protestar com veemência: 
“Ameaçamos não voltar 

para O segun do tempo. Mas 

abandonaro jogo não é coisa 
desse clube aqui, À gente 
não quer favorecimento, 

apenas arbitragens justas”, 

escreveu nas redes sociais. 

O Internacional, após a 
derrota de quinta-feira para 

à juventude, levantar o tom. 

— Mesmo com a tecnolo- 
gia, estamos deixando a de- 

sejar principalmente com a 

talta de critérios. Há muita 
diferença de interpretação 
— afirmou o presidente 

Alessandro Barcellos. 

FORMAÇÃO DESIGUAL 
Ajuda a explicar à ausência 

de padrão nas marcações q 
fato de a formação dos àrbi- 
tros ser descentralizada, a 

cargo de cada federação es- 
tadual. Com isso, as desi- 
gualdades estruturais entre 
q futebol dos diferentes es- 

tados cria um quadro de ár- 
bitros heterogêneo e desni- 
velado a serviço das parti- 

das. Com a gradativa degra- 
dação do nivel técnica dos 
regionais pelo pais, a arbi- 

tragem chega para às com- 
petições nacionais com 

pouca capacidade para res- 
ponder aos lances de jogo 

mais complexos. Além dos 

erros quanto à aplicação da 
regra, equívocos no proce- 

dimento de uso do VAR têm 

acontecido com freguência 

erealçadoo mal preparo dos 
árbitros, até mesmo para li- 

dar coma tecnologia. 

Apesar da Comissão Naci- 
onal de Arbitragem defen- 
der a redução na interferên- 

cia da árbitro de vídeo, dimi- 

nuindo assim o tempo perdi- 
do com paralisações, o que 

temocorrido é exatamente o 

Peres 

Um autódromo de  Dinize Pássaro 
boas lembranças  forado Vasco 

esperteglb degiobo com br PÁGINA 33 PÁGINA 33 

Maze agua e l--madr 
= ] 

Em análise. Arbitro consulta o video em partida do Brasiero: atuação nas principais civsões do pais tem sido alvo de criticas constantes 

oposto: árbitros são socorri- 

dos em demasia. Gravações 
dos diálogos entre o árbitro 
no gramado e a cabine, dis- 

ponibilizadas pela CBF. ain- 

da revelaram a interlerência 
direta da equipe do VAR, 
quando a decisão do campo 

deveria ser soberana. 

A CBF é cobrada para as- 
sumir um papel mais efetivo 

na instrução dos árbitros. 

Atualmente, eles são sub- 
met idos a apenas duas Quia- 

cado a ano, que du- 

ram trés dias. A entidade 

funciona mais como fiscali- 
zadora do trabalho, Ela ana- 

lisaa atuação a cada partida. 

Gabi faz seu 100º gol em triunfo 
do Fla; Bahia se revolta com juiz 
Time misto rubro-negro faz 3 a O sobre o tricolor baiano, no Maracanã 

DIOGO DANTAS 

diapodantesfieatra Inf 

Nº jogo que marcou o cen- 
tésimo gol de Gabigol 

com a camisa do Flamengo, 
o assunto foi mais uma vez a 

arbitragem. A vitória de 3 à 

O sobre o Bahia com apenas 

três titulares entre os 11 ini- 
ciais veio com um pênalti 

inexistente marcado por Vi- 

nícius Gonçalves Dias, que 
não mudou a decisão mes- 
mo assistindo ao vídeo que 

mostra bola batendo no pei- 

to do zagueiro Conti. Nos 
90 minutos, o Flafoimelhor 

e ampliou com Michael e 

Andreas Pereira. 

O resultado manteve a 
distância para o lider Atléti- 

3 0 

6) 
Flamengo Bahia 
H. Souza, Revlórea, E. Fernandes, Nino 

D bite (8 Viana) Faraiha Conti L 

E Herrigue e Dltânio é Al Bahia 

Fismmai (Bruna Estas (Lulzho), 

Henrique); Thingo Dando! (Rorinldo 

Mala (Piris cla César) Litás 

Motta) Diego e A Maggi, Rami (Riad) 
Pembira Reriahy é 1 Coptuaba(R. 

(Michaol), Gabigo! Curie); Gi bardo 

o Flinho (Renk). [Rodialboga). 

Gola: 1ºT Cabigo, sos Jimndidos. 2T 

Michael, dos 12 6 Andress Poculra ses 43 

menbtos Jolé: Vinicis Congalees Dlas 

Araujo (37) Cortês amarebos: Ma lhes 

Eahia é Conti Vormealhos: Diego, Mathevs 
Bahia o Rossi Público paganto: À Mia 

Ronda: R$ 376.517 50 Local: Marcar 

co-MO em 1 pontos, com 

um jogo a menos, à oito ro- 

dadas do fim. As boas notici- 
as além da marca do arti- 

lheiro foram as atuações dos 

outros dois tHtulares, David 

Luiz e Andreas Pereira. O 
zagueiro deu segurança de- 

tensiva, com boa marcação 
e passes certos. O meia so- 
brou no segundo tempo. 

Gabigol comemorou a mar- 
ca expressiva, que o coloca 

em um grupo seleto na his- 

tória rubro-negra: 
— Desde que cheguei ao 

Flamengo minha vida tem 

acontecido fatos históricos. 

Cem gols é inimaginável. 
Agr adeço a Deus, meus ami- 

Ao término delas, os drbi- 

tros recebem pontuação e 

retorno da Comissão Nacio- 
nal de Arbitragem apontan- 

do falhas. A partir daí, os ár- 
bitros precisam estudar es- 
ses erros dentro de uma pla- 
taforma específica para evi- 

tar novos equivocos. 

CHEFE CRITICADO 
A falta de maiores conse- 

quências para os árbitros 
que erram é atribuída a Ga- 
ciba — cabe ao conselho na- 

cional impor períodos de 

ausência na escalados jogos 
para reciclagem, o que não 
acontece atualmente. 

a 1a 

Neste sentido, o trabalho 

do ex-árbitro é alvo de criti- 

cas por parte dos clubes. Ad- 
son Batista, presidente do 

Atlético-GO, disse que “es- 

perava mais, muito mais. Foi 
um árbitro, comentarista, 
com colocações bastante im- 
portantes. Tinha capacidade 

para enxergar os erros. Masa 
gestão deixou a desejar”, 

O Bahia foi mais duro, em 

posicionamento ao GLOBO: 

“A forma com que Gaciba 
conduziu a comissão reflete 

ustamente a falta de credi- 
bilidade e confiança no sis- 
tema de arbitragem. Os ár- 

bitros terminam sendo viti- 

ps. 
= 

2 

Dano da bola. Atacante chega à contagem contenár a com a cam sa do Fla 

gos, que me ajudam na luta 
diária, no meu trabalho in- 
visivel. Dedico aos meus 

companhei ros. Estou muito 

feliz — disse Gabipol. 
Com uma equipe mista 

ps priorizar a final da Li- 

ertadores, a criação do Fla 
foima base dos cruzamentos 
de Raman e Rodinei na cta- 

pa inicial. Faltou entrosa- 
mentoeritmode jogo paraa 
maioria dos atletas, Em bala 

levantada, Diego, que vol- 

toumal, tentou uma bicicle- 
taco pênalti foi marcado, 

No segundo tempo, com 

um jogador a mais, pois q 

Bahia teve um expulso cor- 
retame nte, E] Flamengo Leve 

mas de um processo desor- 

denado, sem norte, sem re- 

conhecimento de falhas, 
semavanços”. 

A falta de profissionaliza- 

ção da atividade, pauta anti- 
ga no pais, tambem é consi- 
derada um dos motivos para 

obaixo niveldas atuações na 

temporada — tanto pelos 
clubes quanto por quem mi- 
litano meio, como o ex-drhi- 

tro Salvio Spínola, comen- 
tarista de fa eps 
— Os erros vêm da falên- 

cia na fo rmação do árbitro e 

porelenãdoter dedicação ex- 
clusiva ao futebol, Falta pre- 
paro — resumiu. 

mais volume ofensivo, € O 
jogo foi mais aberto. 
Com chances para os dois 

lados. Michael entrouno lu- 

gar de Kenedy, que solreu 

uma pancada no tornozelo, 
E o time ganhou em veloci- 

dade. Em poucos minutos, 

Michael ampliou em passe 
de Vitinho, 

ÂNIMOS EXALTADOS 
Mas o jogo seguia em clima 
tenso. Em lance na defesa 

do Flamengo, Rossi acertou 

o rosto de Diego, que revi- 
dou com agressividade. O 
árbitro foi ao vídeo e expul- 

sou os dois. 
Com os ânimos exaltados 

e o placar a favor, Renato 
Gaúchotirou David Luiz pa- 

raaentrada de Bruno Viana. 
E Bruno Henrique jogou al- 
guns minutos. No fim, An- 

dreas Pereira [ez bela jogada 
individual para coroar a boa 
atuação com um golaço. 
O Flamengo volta a cam- 

po no fim de semana para 
enfrentar o São Paulo, do- 
mingo, no Morumbi, 
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ENTREVISTA VIK MUNIZ 

EDUARDO RAÇA 
eguaido gica dopniabo con be 
Bay agi 

V: Muniz não costuma ad- 

jetivar suas mostras. Mas 
deixa escapar um sonoro “estã 

do cº ao olhar as 19 peças de 

“Fotocubismo” expostas a par- 
tir desta semana, e até dezem- 
bro, na Galeria Nara Roesler, 

em São Paulo. Tomo final de 

uma trilogia que investiga o as- 
pecto ambíguo das represen- 
tações artísticas, a exibição 

crianovasobrasa partirde ma- 
ravilhas cubistas assinadas 
por, entre outros, Picasso, Bra- 

que, Duchampe Rivera. 

De certo mado, é como seo 

paulistana, que vive entre Rio, 
Salvador e Nova York, hisasse, 

mais de um século depois, à 

que os próprios cubistas fize- 
ram com a pintura após a po- 
pularização da fotografia: Vik 

oferece novas possibilidades 

de se retratar o real como ele é, 
gu como acreditamos vê-lo, 

— Aos 60 anos, flovu muito 

claro pra mim que é você 
quem faz seu olhar, Às vezes, 

inclusive, deve-se destreiná- 

lo, para observar de novo as 
coisas com frescor — diz. 

Na conversa com O GLO- 

BO, o artista brasileiro com 

maiornúmero deobras em co- 
leções internacionais perma- 

nentes no planeta fala da des- 

coberta do processo criativo 
que permitiusua parceriacom 
os cubistas, da abertura, em 

dezembro, da Lugar Comum, 

galeria erguida dentro da Feira 
de São Joaquim, em Salvador, 

e de como a dificuldade de se 

discemir a verdade da menti- 
ra o real do imaginário, nos fez 
perder a empatia pelo qutra. 

Como surgiu “Fotocubismo”? 

Por mais de duas décadas 

usei a fotografia para terminar 

minhas obras. Isso me deu 

uma liberdade enorme para 
trabalhar com escultura, dese- 

Do mundo, Vik Muniz na 

exposição na Mara Roesler: 

wvendoentre Rio, Ss vador e 

Nova York, ele abre em dezembro 

uma paleriana Feira de São 

Joaquim na capital balana 

COM TRABALHOS QUE RECRIAM CLÁSSICOS 

DE NOMES COMO PICASSO E RIVERA, ARTISTA REFLETE 
SOBRE O REAL E O IMAGINÁRIO EM NOVA MOSTRA 
EM SÃO PAULO: 'É VOCÊ QUEM FAZ SEU OLHAR' 

VIK MUNIZ EM 
COMPOSIÇÃO 
CUBISTA 
tiho, materiais diversos, desde 

que tirasse uma foto no fim do 
processo, como tum verniz que 

o pintor passa para finalizar a 
obra. O avanço da tecnologia 
me permitiu experimentar al. 
go diferente: sobrepor cola- 
gens de fragmentos de pintu- 

ras com registros delas própri- 
as, pintando as ampliações, fo- 

toprafando de novo, alterando 

a perspectiva, desafiando o 
próprio plano. As sombras fi- 
cam pertlicas em tempos dife- 
rentes. Quero criar uma di- 
mensão dentro da imagem, 
por mais plana que seja, já que 

não há muita perspectiva. 

E o processo ficou mais próximo 
dodapintura.. 

Sim, mas se tem wma coisa 

que eunão sou é pintor (risos), 
Não tenha a espontaneidade 
do pintor. Sou um artista con- 

ceitual: penso e depois faço. E 
esta ambiguidade criou um 
outro tipo de espaço na minha 

cabeça. Apresentei os primei- 

ros esboços em “Handmade” 
(2016), depois em * Superfici- 
es (2019), agora sinto que 
chego ao topo da curva desta 
minha investigação. 

E por que usar os cubistas como 
aquarela? 
A fotografia se popularizou 

no começo do século XX. com 

as câmeras, e mudou a manei- 
ra como o homem via o mun- 

do. Liberta da resporsabilida- 

de de retratá-lo como é, a pin- 
tura assumiu uma posição 
quase antagônica à fotografia, 

que transformou o mundo em 

objeto. Os cubistas não podi- 
am imaginar que o olhar, a ex- 
periência visual, se resumisse 

a isso. Eles trazem a memória, 

o movimento. Estamos con- 

versando em umagaleria, evo- 

cê não vê a arte só com os 

olhos. Ao se movimentar, di- 

namiza seu olhar. De lã (apon- 
tando para a entrada da sala) 

você vê a obra de modo dite- 

rente, talvez mais próximo da 
experiência real do que a foto 

grafia oferece. Você tem um 

residuo de imagem que tem a 
ver com o que quer ver, com 

seu desejo. o que acha bonito, 

O cubismo traz um olhar mais 

humano do mundo. 

Eisso se relaciona, diretamente, 

com nosso tempo, não? 
Exatamente! Às coisas ho- 

je estão se definindo através 

da mídia. Não só no aspecto 
visual, mas no texto, nas 

mensagens que trocamos e 
definem nossa realidade. 

Quando vocêvai auma mos- 

tra, não está apenas olhan- 
do, mas pensando na manei- 

ra com que vê as coisas. Esse 

tipo de engajamento é exa- 
tamente à que cu espero do 

meu público hoje. 

MUNDO REMOTO E PERDA 
DA EMPATIA, NA PÁGINA 3 
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NELSON 
MOTTA 
Senado dida modo ir Em 

PIADAS DE 
PORTUGUÊS 
AGORA SÃO 
DE BRASILEIRO 

E: ive alguns dias em Lisboa e Madri e 
fiquei emocionado em ver ruas chei- 

as, comércio movimentado, bares, res- 

taurantes, cinemas, teatros, shows e es- 

tádios lotados. As pessoas parecem mais 

leves e esperançosas. Mascara obrigató- 

riaem lugares fechados, sem discussões. 
A vida está ficando mais parecida com o 
que era antes, só que com mais entusias- 

mo para recuperar o tempo perdido. 

Talvez sejam só impressões de turista 
egressodoinfemo tropical, afinal, na Es- 

panha e em Portugal nem todos os pro: 

blemas se resolveram com o “Hm” da 

pandemia. Mas agora eles têm um hori- 
zonte, Já se respira mais aliviado e a vida 

renasce sem medo, talvez mais forte. Me 

sinto como um dos bichos saídos da arca 
de Noé depois da dilúvio. 

Acima de tudo a volta do mais demen- 

tare fundamental dos direitos: poder an- 

dar sozinho (e sem máscara) pelas ruasa 
qualquer hora sem medo de ser assalta- 

do ou agredido por bandidos ou pela po- 

liciaou pela milícia. 
Sim, ainda hã antivacinistas, que 

têm a liberdade de não se vacinar, mas 

todos os estabelecimentos públicos e 

privados têm a liber- 
dade de só per- 

mitir a entra- 

da de vaci- 
nados. Li- 
berdade 

OU é para 

todos ou é 

para nin- 

guérm. 

Uma 
agradável 

curiosidade 

em Lisboa: uso 

uma daquelas ma- 
quininhas que fu- 

ESTIVE ALGUNS ramo dedo e anali- 

DIAS EMLISBOA  samataxadeglicose 

EMADRIE dosangue paia pre- 
FIQUEI venção de diabetes) 
EMOCIONADO e a minha quebrou, 

e então fui a uma far- 
TALVEZ SEJAM mácia e, depois, 
SÓ IMP RESSÕES meio incrédulo, a 
DE TURISTA outra, e nas duas me 

EGRESSO DO deram a mesma res- 
INFERNO posta: "Estes apare- 
TROPICAL, lhos não podem ser 

MAS AGORA comprados em lu- 
ELES TÊM UM gar nenhum. É proi- 

bido vendê-los. Só 
HORIZONTE podem ser dados — 

de graça —pelo Ser- 
viço de Saúde Pública mediante receita 

de um médico”. Como dizia Nelson Ro- 

drigues, fiquei besta. 
Depois, comentando com um amigo 

português, ex-ministro de governos 

socialistas, ele fez uma expressão de 

enfado e foi quase irônico: "Deve ser 
porque é muito mais barato pastarnes- 
sa prevenção do que tratar e salvar vi- 
das de diabéticos, especialmente ve- 

lhos e pobres” 
Ele acompanha com preocupação, es- 

panto e compaixão o transe brasileiro, 

mas não acreditou que o governo gastou 
mais no lançamento danota de 200 reais 

(que agora, em dólar, só vale 190) do que 

nas campanhas de prevenção da Covid. 
Nas rodas políticas, todo mundo ain- 

da comenta, e certamente aumenta, a 
grosseria das piadas que o Bozo contou 

ao protessor Marcelo Rebelo de Souza, 
presidente de Portugal, um homem 

educado, respeitado e verdadeiramen- 

te querido pelo povo, que vai ao super- 

mercado e à praia sozinho, sem segu- 
ranças. E presidiu Portugal na vitória 

contraa Covid. 

Com sua sutileza cavalar, ele é capaz 
até de ter contado piadas de português 
ao presidente. Só não imaginava que o 

“português” era ele mesmo, piada do 

mundo, que se vangloria de ser “o único 
chefe de estado do planeta que defendeu 

a cloroquina”. 

Todos os outros que estão rindo dele 

são burros e desinformados. 

Mova imortal 

Depoisde 

Farranda 

Montenegro. 

Gilberto Gil 

passa a Integrar 

E Academia 

Bras eirade 

Letras: 

“Espero que à 

pente consiga 

hBvar ó projeto 

histórico da 

ABL adiante” 

Suxta-leira 32 10.202) 

ABL: GILSOBE 
BOLÍVAR TORRES 
hola taer agidho com te 

ilberto Gil agora é imor- 
G tal da Academia Brasi- 

leira de Letras. O artista bai- 

ano de 79 anos foi eleito on- 
temátarde para ocupara ca- 
deira 20, que foi do jornalis- 

ta Murilo Melo Filho, morto 

em maio do ano passado, su- 
perando o poeta e compasi- 
tur Salgado Maranhão e à 

escritor Ricardo Daunt. Es- 
ta foi a segunda eleição após 

a retomada das atividades 

presenciais da ABL, que fi- 

cou parcialmente fechada 
entre março de 2020 eoutu- 

bro de 2021. Nasemana pas- 

sada, a casa elepeu a atriz 
Fernanda Montenegro para 
acadeira 17. 

— A Academia vai ter o au- 

xílio de pessoas como eu € 
como Fernanda Montene- 

gro e outros acadêmicos já 

instalados e comprometi- 

das com a vida cultural bra- 
sileira, Espera que a gente 

consiga levar 0 projeto his- 
tóricoda ABL adiante —dis- 
se Gil, após a divulgação do 

resultado da eleição. 

Lim antigo sonho da ABL, 
o cantor, compositor E EX- 

ministro da Cultura (de 
2003 a 2008) era favorito 
absoluto na disputa. Inicial- 
mente, Gil havia sido convi- 
dado pelos acadêmicos para 

se candidatar à vaga do criti- 
co e historiador da literatu- 
ra brasileira Alfredo Bosi, 

com quem tinha certa pro- 

ximidade, Acabou, no en- 

tanto, preferindo disputar a 
vaga de Melo Filho. 

Há algum tempo, a Acade- 

miavem paira Pã abrirsuas 

portas para a cultura popu- 
lar, o que pesou a favor de 

Gil na disputa. Em 1996, ele 

lançou livro “Todas as le- 
tras”, uma-reunião de suas 

composições, cumprindo 

assim o pré-requisito de ter 

pelo menos um livro pabli- 
cado para se candidatar. 

“Gilberto Gil traduz o diá- 

logo entre a cultura erudita 
ca cultura popular, Poeta de 
um Brasil profundo e cos- 

mopolita. Atento a todos os 

apelos e demandas de nosso 
povoa. Nós o recebemos com 
afeto e alegria”, declarou o 

presidente da ABL, Marco 
Lucchesi, em comunicado 
oficial. 

REPRESENTATIVIDADE NEGRA 
A eleição de Gil para a ABL 

representa também um pas- 

so por maior diversidade na 
instituição, que, apesar de 
tersido fundada por Macha- 

do de Assis, até ontem con- 

tava apenas com um negro 

entre os acadêmicos, 0 pro- 

fessor e pesquisador Domi- 

cio Proença Filho. 
— Tanto Gil quanto Salga- 

do Maranhão situam-se sig 

nificativamente no espaço 
de afirmação e de represen- 
tatividade cultural do negro 

na realidade brasileira —diz 

Proença Filho. 

ELEITO PARA 
A CADEIRA 20, 
MÚSICO REFORÇA 
A PLURALIDADE 
E A CULTURA 
POPULAR NA 
INSTITUIÇÃO: 
'A ACADEMIA 
ESTÁ DANDO 
UM RECADO 
QUE O BRASIL 
É DIVERSO' 

A questão da representati- 

vidade na ABL panhou des- 

taque nos últimos anos, es- 
pecialmente após a campa- 

nha da escritora Conceição 

Evaristo em 2018. Mesmo 
sem se eleger, sua candida- 
tura mobilizou o movimen- 

to negro, que passou a ques- 

tionar a falta de diversidade 
noquadro da instituição. 

— A Academia está dando 

um recado que o Brasil é di- 
verso — afirma Gil. — Nos 

campos de representação da 

vidacultural, a presença dos 

negros ainda é pequena. 
Desse vasto universo, na 

Academia está a amplidão e 

a abrangência do Brasil. A 
sociedade é um diálogo en- 
tre quem trabalha no esta- 

blishment e quem está no 

trabalho diário de dinami- 
zação da vida. E um diálogo 
entre esses dois campos, 
uma seta no passado e uma 

seta no futuro. 
Gil é indiscutivelmente 

um dos maiores artistas da 

História do pais —e um dos 
mais reconhecidos fora de- 

le. Sua lista de lâureas inter- 

nacionais incluem o sueco 

Polar Music Prize (conside- 
radoo “Nobel da Música Po- 

ular"), em 2005, e dois 
Grammys de álbum de 
word music, em 1999 e 

2006. O artista, que durante 

u periodo mais crítico da 

pandemia de Covid-19 man- 
teve-se em isolamento e fez 

uma live em junho de 2020 
dedicada ao repertório das 
festas juninas do Nordeste, 
acaba de retornar ao Brasil 

depois de uma turnê por 18 

cidades europeias, sempre 
com ingressos esgotados. 
Como um dos principais 

expoentes da Tropicália, o 

movimento cultural que 
trouxe inovações estéticas à 

O GLOBO 

LESTE Do iG-E 

cultura brasileira nos anos 

1960, Gil mesclou tradições 

brasileiras com vanguardas 
estrangeiras. Durante a di- 

tadura militar no país, o mo- 

vimento foi atacado por 
progressistas e conservado- 
Fes, mas logo se impós como 

uma tradução ousada dos 

anseios de boa parte da soci- 
edade. Preso pelos milita- 

res, acabou exilado em Lon- 

dres entre 1970 1972. Gil é 
autor de alguns dos maiores 
Clássicos da música popular 

brasileira, como "Domingo 

no Parque”, “Aquele Abra- 
ço" el Expres so 2222". 

Ministro da Cultura entre 

2003 e 2008, Gil avalia que 

gatual povernodisse “não” à 
vida cultural: 

— Não temos mais ministé- 

ro, oque foi uma atitude des- 
se govemo de dizer não a esse 

amplo significado da vida cul- 

tural, Mas o nosso compro- 

missoéoutro, o do recanheci- 
mento do Brasil, de ende vie- 

mos, nossas origens. 

A cadeira 20 da ABL tem 
como fundador Salvador de 

Mendonça. que escolheu 

como patrono Joaquim Ma- 

nuel de Macedo. Os outros 
ocupantes, além de Murilo 

Melo Filho. foram o poeta e 

jornalista Emílio de Mene- 
ses, o jornalista, político e 
escritor Humberto de Cam- 

pos, o jornalista e escritor 

Múcio Leão e o general do 
Exército Aurélio de Lyra Ta- 

vares. Sobre este último, 

que assinou O Ato Institaci- 

onal5, aprofundando a dita- 
dura militar, Gil afirmou: 

—Atribuo a presença de 
alguém como Lyra a um de- 
terminado momento de ex- 

ceção da sociedade. Fui viti- 

mizado pela ditadura, mas 

agora a vida democrática foi 
restaurada. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anne Lenta Santiago, Thaymiá Reirigoes. 
Gabreá dotures e Gabriel Menezes 

hogar deghodo cam be 
peste ineingpul set 
poha patricia og! 

IC 
Para Andréia Horta, pela Lara 

de "Um lugar ao Sol novela 

das 21h de Lícia Marzo com 

direção artística de Mauricio 

Farias. E uma atriz muito 

talentosa e dona de um 

grandecarisma. Já chegou 

chegando 

Paraos erros vergonhosos 

deortografiaem legendas. 

Em Friends,na HBO Max. o 

assinante quase desmaiou 

ao ler um personagem 

dizendo ão outro: “Viu os 

ceios (sic) dela?” Melhor 

não ver, né? 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

CRÍTICA 

A GLOBOSAI 
FEZ HISTORIA 
NA NOSSA TV 
es os canais da Globosat (hoje Globo) 

completando 30 anos, peço licença ao leitor 

para contar umas historinhas pessoais, É um 

pretexto para falar um e odae 
televisão no Brasil desde os anos 1990. 

Cheguei ao jornal em 1995 e logo comecei a 
cobrir o noticiário de TV por assinatura. Quase 
ninguém sabia do que se tratava. Havia duas 
operadoras, aNetea TVA. Na redação, que eu me 

lembre, ninguém tinha esses serviços em casa. Era 

uma confusão danada quando 
NO INÍCIO, 
OS CANAIS ERAM 
RESULTADO 
DO ESFORÇO 
DE JOVENS 
TALENTOS. ELES 
TINHAM 
A CHANCE DE 
EXPERIMENTAR 

chegavaa hor 

matérias diárias aqui no 

Segundo Caderno: quais 
canais eram d 
que operadora mesmo? O que 

quer dizer tecnologia de DTH? 
O que é cabo e que 
programação 

Quando chove, o sistema cai? 
O que significa poy per view? 

Foi um tempo de aprendizado. 
Os canais eram resultado do esforço de jovens 

talentos. Eles tinham a chance de experimentar 

mais do que na TV aberta. Havia uma explosão de 
programas novos, mirando em públicos de 
nicho. Alberto Pecegueiro. muito querido por 

todos, comandava tudo. 

Foi nessa época que passei a assinar uma coluna 
intitulada “Pagando Pra Ver”, na extinta Revista da 
TV. Era algo inédito na imprensa. À ideia foi de 

Patrícia Andrade, então a editora do suplemento. 

A existência de uma coluna que tratava de um 
único râmo da televisão é algo que ficou datado, 

claro. As telas hoje estão embaralhadas —e todas 
elas são televisão. Ea Globosat teve um papel 
muito fundamental nessa construção. 

olução da 

adeescrever 

istribuídos por 

vai por antena” 

= 

'A HISTÓRIA DA ARTE É UMA CORRIDA 
ENTRE A TECNOLOGIA E O CINISMO' 

filma-se à obra de arte, depois 
reproduzidanas redes sociais... 

A foto copiada tem o mes- 

mo número de pixels, mas 
cada vez que você refotogra- 

fa, contextos são adiciona- 

dos. A luz, o lugar, o filtro, o 
que você diz ou fala sobre 
ela, Por mais que ela seja di- 
gital, perde-se um pouco da 

origem daquela imagem. 
Mas pense na memária: 

quando você se lembra de 

alzo, vem o contexto do hu- 
gar da lembrança. E a cada 
vez que esse processo acon- 

tece você também adiciona 

uma espécie de filtro, e vai 
ficando cada vez mais nebu- 

losa sua relação com o mo- 

mento original do aconteci- 
mento. O distanciamento 
doevento não anula o ponto 

de partida, que se transfor- 

ma, É isso aut (mostra 05 

obras), tudo o que eu queria 
explorar. 

E a pandemia o afetou de que 
maneira? 

Ficquei seis meses sem sair de 

casa, no Rio. Criei abelhas, fiz 
curso para ser marinheiro. 

Mas viajar mesmo, foi praden- 
tro da minha cabeça. É isso 
mudou minha realidade, me 
fez pensar no ambiente em 

que estamos vivendo. À foto- 

grafia nos ofereceu condições 
únicas de se olhar para o real, 
Pois agora à imagem digital 

velo e com um alfinete fez as- 

sim (faz barulho de se furar uma 
bolha) e separou o mundo 
mental do fisico. Não estáva- 

mos preparados para isso. À 

história da arte é uma corrida 
entrea tecnologia o cinismo, Ânguios. o bra de Vik Mumz criada a partir 

a a 

a O nd 

aaa 

de trabalho de Picasso 

Confinamento 

Mel Lisboa em cena 

no longa” Fo rain os 

SUSSUTTOS qu EINE 

mataram”, de 

Arthur Tuoto, que 

está sendo rodado 
em Curitiba. A 

trama, passada toda 
dentro deum 
quarto de hotel, 

retrata à aventura 

de uma celebridade 
confinada para 

entrar num reality 

show 

Estreiana 
comédia 

Nando Ro- 
drigues está 

nanúva 

temporada 
do“Vai que 

cola”, do 

Multishow, 
e pasa carac- 

terizado. Ele 

interpreta 

Kevinho, 
um ex-joga- 

dor de fute- 

bol que tra- 
balha numa 
agência de 

vigias notur- 
po. O ator 
estavana 
plateia da 

primeiro 

episódio da 
primeira 

temporada 

da série 

Noite de alegria 

O empresário 

Marcus Montene- 

gro lançou seu 
livro, “Serartista”, 

em Lishoa anteon- 

tem. E olha quem 
apareceu pai ria 

para pegar um autó- 

grato, Miriam Free- 
land e Roberto 

Bomtempo 

até que chegamos a um ponto 
em quenão há mais discerni- 

mento técnico entre o que é 
verdade e mentira, oque acon- 

teceu ou não. E issocriaum va 
cuo de significado imenso, um 

piilismo, um déficit de realida- 

de. O fator determinante para 
me toumiar um artista plástico 

foi a necessidade que sinto de 

ter experiências presenciais, 

fisicas. À arte não pode estar 
subjugada à tirania do remoto. 
O fato de você sair de casa para 

irmumagaleria traz uma perda 
de controle quase terapéutica. 

E necessária, 

Você inaugura em dezembro a 

Lugar Comum, uma galeria de 
arte em Salvador... 

Sim, na leira de São Joa- 
quim. Quero levar arte de pon 
ta contemporânea para lá, va- 

mos começar comobras do Er- 
nesto Neto. Quando fiz a aber- 

tura de “Passione” (novela de 

2010), senti a diferença. Aliás, 
fui tão criticado, parecia que ti- 

nha vendido aalma paraa Glo- 
bo. A Denise Saraceni me pe- 
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Nenhum elemento 

Reality que estava 

sendo gestado pela 

equipe de Boninho 
parao Globoplay, “O 

circulo dos quatro 

element os" boi cance- 

lado. O insucesso de 

“Zig sap arena”, co- 

mandado por Fernan- 
da Gentil, acendeu 

um alerta vermelho e 

foi uma das razões. 

'LGBTQIAP+nejo' 

Acantora Naiara Aze- 

vedo gravou uma par: 

ticipação como ela 

mesma em ”Rensga 
hits!” série do Globo- 

play. Nomes que estão 

despontando no serta- 
nejo, os artistas 

LGBTOIAP+ Gabeue 
Gali Galó também 

aparecerão na histó- 
ria. E que, na trama, 
será discutida a ques- 

tão da sexualidade 

nesse universo. 

«É mais 

A série mostrará mui- 
tos eventos do mundo 

sertanejo. Mas tudo é 
sempre feito com no 

máximo 60 pessoas 

no set, para respeitar 

os protocolos de Co- 
vid. Eventualmente, a 

equipe recorrerá à 

computação gráfica 

para multiplicar o 
número de presentes. 

As gravações termi- 

nam ainda este mês e 
acstreja está previ sta 

para o primeiro se- 

mestre. 

Cinema 

Julia Stockler acaba 
de terminar as grava- 
ções de “Verdades 

secretas Zejásede- 
dica aum novo proje- 

to. Elaserã uma das 

protagonistas do fil. 

me”Perronegro , de 

George Walker Tor- 
res, em que viverá 

uma mãe em depres- 
são profunda. As fil- 
Mmagens começam em 

janeiro, em Curitiba. 

Roda de segunda 

João Vicente de 

Castro comandará 
o “Papo de segunda” 
da próxima semana, 

enquanto Fábio Por- 

chatestã gravando 
em Portugal. 

dive se ela me pedisse outras 
20 vezes, faria. Essa aproxima- 

ção é cada vez mais fundamen- 

tal para mim. “Lixo extraordi- 

nário”, há dez anos, já era isso: 
quisaproodmar omunde da ar 

te do das pessoas que viviam 
no lixo em Gramacho. 

Esse desejo de proximidade com 
oreal pode desaguar num país 
mais solidário? 
A vontade de estar junto po- 

de ter um efeito positivo. Nun- 

ca se apreciou tanto a compa- 
ahia do outro. Por outro lado, 

existem forças que conspiram 

muito contra isso, infelizmen- 

te. À informação menos pre- 
sencial cria muros nada fisicos 

mas nos quais as pessoas ten- 

dem a acreditar, como o nega- 
cionismo, Se há algo contra- 
produtivo para nossa espécie, 

e estou falando de biologia não 

de ideologia, é a perda da em- 
patia pelo outro, que vem com 
o distanciamento, o artificial 

que as novas tecnologias trou- 
xeram. Está mais dificil perce- 
bero que o outro sente. 
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BALDWIN É 
PROCESSADO 

= gesounão pela parte elétricaca 
iluminação de "Rust Svetnoy 

abriu fi nsrebenanda ri 
e cutros membros da equipe, incluindo 

produtores e a armeira Hannah 
Gutierrez-Reed, por não seguir 
protocolos de segurança no set. Em 
outubro, o ator ersaiava uma cena de 
tiro com uma arma que, como 
descoberto depois, continha munição 
real, matando a diretora de fotografia, 
Halyna Hutchins, e ferindo o diretor, 
Joel Souza. Svetnoy alega “grave 
sofrimento emocional” E o primeiro 
processo relacionado à tragédia. 

HorÓscoPo Cláudia 
ÁRIES (21/3420/4) temesto fog Mudaiuiade imquéaio. 

p gre campeao Lero Gegardo dare 

Saber elaborar à apresentar pensamentos da mane- 
má Simples é nitu Ca peesisda quo deve sor aprecidda e Lambbm 

desenvolvida. É tempo de organizar às ideas prómovendo uma 
mador trángu idade mesma 

(Ca 

TOURO (rua a 20/5) themanto: Bares Motuleiado: Cho gra 
cempleenertar: À ncorpado Eempesôe irao 

O melhor a fazes agora é pesar a madir obsencando 

es prós eds contras O important é não so envoluar demais 

para avaliar suas opções de forma madura e objotva, É tempo 
de chegar a boas contr sões. 

GÊMEOS (21/54 20,6) temente: de Medatitaar: sarnai 
Secco gierrrdar- Sogutanio Egito: Sercima. 

Precicarmos Ler generosos com nossos sentimentos se 
de fato quecameos construir uma vida espim tual saudável Ào 
negarmos as emoções nos detancermos de par que almepamos. 
E tempo de assumir à qua sente 

JOGOS 

LOGODESAFIO 
POR SÔNIA FERDIGÃO 

palavras, 

FILME CHINÊS BATE RECORDE 
MUNDIAL E DESAFIA HOLLYWOOD 
0 filme “A Batalha do Lago Changjin”, 

um épico sobre os esforços do 

Exército de Libertação Popular da China 
na Guerra da Coreia, lançado em outubro, 

chegou ao topo das bilheterias globais em 
2021, arrecadando US$ 840 milhões. Em 
segundo lugar, está outra produção 

chinesa “Oi, mãe”, com US$ 822 milhões: 

eemterceiro, o americano“Velozese 
furiosos 9º, com US$ 721] milhões. 
O longa, que custou US$ 200 milhões, 

explora uma veia de patriotismo 
crescente na China e temlevado os 
espectadores a postar videos deles 

próprios comendo batatas congeladas 

Lisboa 
CÂNCER (21/6 a 2/7) tias anta: gas Mudadaiado te puto. 

VN gd cá pesd ti Cosrtoésmio ease Lis 

man] (js entoniros com pessoas diferentes e mesessantes 
são prómides opor tur-tisdos para piderimos ermargar à vida sob 

povos Anguios. É tempo de trocar ióvias é colher siformações que 

pois promimeas su A jornada. 

LEÃO (3377 222/48) essere: Fogo. Maciaiidados Fo tare 
ope postam der Degpertor al 

Acreditar nas suas vitórias, mesmo quando pias 
par cer pouca prováveis da poincipal fercamienta para vento! 

rar as conquistas que almeça É tempo dio se soconactar com a 
sua força é capac-tiado do superação 

VIRGEM (24/8 A 22,9) perene: fera Macabándo: tácirei 
Gap coeplameertar Paes Asgpeobe Maron 

A Ameihor forma de contornar os impseestos é alabo- 
rando mais de um plano. Assim você sempra lerá recursos caso 
a idea incial venha a talhar É tempo da usar à flexibilidade para 
atonpis seus oboeirars. 

Foram encontradas Tt palavexs: É de E letras 3 de E lntras. além da 

palavra original. Com a seguáncia de letras UR foram encontradas 16 

Instruções: Este jogo bem os seguintes objetivos 1, Encontrar a palavra 

original utilizando todas as letras contidas apenas no quadro maior 2 
Com estas mesmas lutras formar o maior número possivel do palavras 
dé 5 jatras ou mais 2 Achar culras palavras (do 4 letras ou maes) com 

à dusfio da soguéncia de letras do quadro menor As latras 2ó poderão 

go usadas uma ver em cada palavra Não valem verbos, pluras é 

nomes própnos. 

ESPST Prum “EgrUNS “opuns 

“Egas “cond opesnd “esnf rungel *rura og lin comp DEInE “EINE Cn OpuNSgE Hr) SEN dp ElSUpADos E mos 
odranrans é olnges oênges “ennloq | opesn opens sepr/ºoging "sepoq "apre “oqnpe “opnge copânos 

O tipo 

OMEpaDuBui OL AMA prRu/E CULPA SL 

6 oglobo.com.br/cultura 

BANCO 

Fam 

e 

para emular as dificuldades enfrentadas 
pelos soldados no conflito, em 1950. A 
produção foi divulgada pelas mídias 
úficiais, e um ex- jornalista foi preso por 
sugerir nas redes sociais que soldados 
congelados na guerra foram “tolos”, 
Parao professorda Universidade de 

Pequim Zhang Yiwu, a popularidade 
crescente dos filmes patrióticos é um 
desafia aos esforços dei Hollywood para 
ganhar participação no mercado da China. 

“No passado, a indústria a hollywoodiana 
produzia um produto padrão para o público 
global, mas talvez eles precisassem aprende 

como atender ao mercado chinês”, disse. 

LIBRA (23/5 À 22/10)testate: de Madalid ads iesguaishas 
Siga semp ls rd: fre agreste dci 

Exse É um momento em que as palavras se unem em 

hatmbma Comi d que bbb vem sentando O que permite vim 

maior compreensão E expressão das suas questões É tampo de 

procurar entandes saus senlimantos. 

me gro complemasçar fooro Rmpertgo Fhotho 

Seg roca e gieerees tar Gmoos. Repare gor 

É preciso cocagem para trilhar o próprio caminho & 

QUADRINHOS 
MACANUDO Liners 

O TREAT 

NADA COM COISA ALGUMA busê Agniar 

FORA DE FOCO Edaanda Arrada 

O CORPO É PORTO hniré iatmes 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/1)ires sete: águas Mociamidadar Bios 

É Por mais qua você se sinta seguro e protegido dentro 
do si mesmo, dá vozes d preciso se abra para estabolncer trocas 
posithas e honestas com quem está ao seu medor É tempo de 
Comentar para pr acalmar 

ma] 

maturidade para enfrentar es obstáculos que podem surgir. É 
tempo de ter oopetivos bem definidos, preparando-sa para eles da 

malhor manda possivel 

SAGITÁRIO (22/01 A 21/12jesemete fogo ecalniase Vuraer 

Sunta-fairá 12 1] 2021 | io GLOBO 

WILSON, A BOLA 
DE R$ 1,6 MILHÃO 

ilson, a bola de vôlei que fez 

W companhia ao personagem 
de Tom Hanks em “Náufrago”, foi 
vendida em um leilão por 230 mil 
libras (cerca de R$ 1,6 milhão). 
Segundo a casa de leilões Prop 
Store, ela está “muito desgastada, 

com tinta aplicada para criar uma 
aparência gasta e suja”. O item foi 
uma das mais de mil peças usadas 
em filmes e séries vendidas na 
quarta-feira. O figurino de Will 
Ferrell em “Um duende em Nova 
York”, por exemplo, arrecadou 

175 mil libras. 

Pa CAPRICÓRNIO (ERP À 20/01) iemesta Den Mipdididada: 
despudaros Sages cus pltemestiro Circo Repente Sntaroo 

“NS O real probyemoa eim se Dieter abalár por pequenezes do 

desperdácio da ensigia que 1550 acarreta É tempo de conber as 
“uas forças pará que dias possam esta disponiveis nas situações 

ipué de tato importam 

AQUÁRIO (1/1 A 153/2) Desert: e Menialidade:Fias ipro 
eermpeserigr jede Gegperia Ursa, 

Ro A corcesnta do dia adia mem sempre nos permito carter 
swdaoemoendam porém é importante lamibrar que à ospamzação 
de pequenos de talves ajica a tornar a cobra mata hem o fúncio- 
nã, É tempo de ajustes 

org ria vingar. Bimperde: farra 

| E) Anda que quera mostrar seu lado mais forte lembre 
QUE dO Expor 05 SELS ed sentimentos você se perceberá profem- 
demente ainado a bem resolvido É tempo de abrir o cojação 
para permitir a leveza 

or 

PEIXES (20/24 20/3) memeste Água Weiah dade: Mhcrset Shgna 

MEU VELHO CACHECOL [E 
TEM AALITAS MIS TÓRIAS 

Ediora : Guéreva Goviar (gubitagito tom te Editora adjerta: ira iles japa mo leribogiado com br) Editor assivtente Tóuurdo Pocngues (rodrigues Cog cbo com bw! Diagramação: Gustavo Amura (gdamnatieógiode com Er e Jacouelne Dono 
Cacqueiagioto com br) Telelones: Radiação 7524-5703 Pablicidade 7534-4300 pubbcidadeDogiebo 25m br Correspondéricia: Rua Marquês de PombalZS 4º anca CEP 20120-240 
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ALEXANDRA 
FORBES 
iara ogia cin hr 

ALIÇÃO DA 
CHEF ESTRELA 
DA ESLOVENIA 

To lacunas de conhecimento abis- 

mais. 50 quando me recomendaram ir 

ao mundialmente famoso restaurante 

Hisa Franko, da chef Ana Ros, de táxi, 
saindo do aeroporto de Veneza, entendi 

que o trajeto leva só duas horas — elamo- 
racolada à Itália. 
Os vales verdejantes dessa região frontei- 

riça, onde correm rios pedregosos de água 

azul-clarinha, atraem muitosadeptos de es- 
portes radicais. Nas ingremes encostas pro- 
duzem-se vários reputados vinhos orgâni- 

cos e biodinâmicos. Os suprassumos são os 

néctares do gentil revolucionário Jasko 
Gravner, feitos no lado italiano dafronteira, 

intensos e cor de âmbar. 

Picos rochosos, Norestas, água cristalina, 

produtores de queijo, 
mel, embutidosever- 

duras ao seu re- 

dor... Imagina- 
se que avidade 
Ros seja idíli- 

ca e paradisi- 
aca.  Entre- 
tanto, nem a 
fama à que foi 

alçada pelo se- 
riado “Chefs 

Table”, da Net 

Hix, nemprêmiose 

estrelas Michelin, 
blindaram o Hisa 

A PANDEMIA Franko: a pandemia 

QUASE LEVOU quase o levou. 
O PREMIADO A boia salva-vidas 
RESTAURANTE foi lançada pela rede 
DE ANA ROS: de supermercados 

OSALVAVIDAS dust om 
FOI UMA REDE larga escala pratos € 
DE MERCADOS snacks concebidos 
QUE VENDEU por Ros para desovar 
PRATOS ingredientes de pe- 

quenos tazendeiros 
que perigavam quebrar porque perde- 
ram todos seus clientes. À jovem e unida 
equipe do Hisa Franko ajudou a aperfei- 
çoar as receitas —casar comida artesanal 

e distribuição em massa foi um desafio, 
Como o governo federal só pagou parte 

dos salários durante os muitos meses de 
fechamento, Ros complementou com o 
lucro do projeto com o Tus, 
O pior passou, o Hisa Franko reabriu e a 

marca Ana Ros para Tus segue tirme e dá di- 

nheiro. Para dar um impulso promocional 
ao pais, o Ministério do Turismo convidou a 

mim ecutros 24 jornalistas de 15 países pa- 
raquatro dias de degustações de pratos e vi- 
nhos locais e visitas a fazendas. Fiquei so- 

nhando acordada com o dia em que jorna- 
listas de todos os cantos do mundo virão ao 
Brasila convite do governo paracomer e be- 
ber do melhor, Partiriam embashacados! 
Enquanto o Dia de São Nunca não chega, fi- 

cade lição a volta por cima estovena. 

Clube 

O GLOBO 

PAIXÃO POR CHOCOLATES 

Otra. Aberto 

ha menos 

de um mês. em 

Copacabana, bar 

tem as ostras 

como destaque, 

ecsvinhos vam 

na lata de tinta 

DE UM JEITO SAUDÁVEL 

Sim, é possivel 

conciliar a paixão 

mma por chocolates e 
uma rotina saudável: a so- 

lução é anova parceira do 

Clube, a Luckau, cujos pro- 
dutos são funcionais, com- 

pletamente brasileiros e re- 
pletosde qualidade direto da 

fábrica. Ideais também 

para pessoas intole- 
rantes à lactose, glú- 
ten e soja. Os produ- 
tos saem com 15% OFF 

nas compras online para 

assinantes OGLORO, 

RIOSHOW 

BOEMIA, AQUIME 
TENS DE REGRESSO 
CAROL ZAPPA 
carafitu Laço spodedgládo com há 

es a pandemia dando si- 

nais de trégua, vai che- 

gando a hora de reconquistar 

E que é nosso; a rua e a mesa 

de har, marcas registradas 

dos cariocas. Não por acaso, 

surge nova safra de estabele- 
cimentos para embalar esse 
aguardado reencontro. 

BOTECO PRINCESA 
Com à sucesso do Boteco 

Rainha, o chef Pedro de Arta- 

do abriu esse rebento, tam- 
bé mno Leblon, O caçula do 
Grupo Irajá reúne hits do 
Rainha e homenagens a clás- 

sicos cariocas. Nessa ala está 
o filé à piamontese Artagão 

(R$ 142, para dois). Outras 
dicas são as panelinhas, co- 

As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponíveis ao longo da semana. 
Consulte condições em c ubeoplobo com br 

mo a de batata frita “Mare- 
chal” a cavalo (R$ 24), com 

ovo frito e linguiça, e as bati- 

dinhas da casa (RS 12). Rua 
jodo Lira 148, Leblon, Qua a 

dom do meito-diaà lh 

LIGA DOS BOTECOS 

Reunião dos bares Momo, Bo- 
tero, Bar da Frente e Cacham- 
beer, a casa em Botafogo com- 

pletou três anos, ganhou um 

ERETAÇO, Doro menu e, de que 

bra, uma filial, no Flamengo. 
Entre as novidades, o Porqui- 

nho de Diversões (R$ 94.90), 

tábua com delicias como pipo- 

ca de porco, croquetes de joe- 
lho e pastéis de pancetta. Na 

alados bebes, o chope Brahma 

(R$ 8,90) e mandarim ginger 
(R$ 29,90): mistura de gim tô- 
nica com tangerina e gengi- 

bre. Rua Senador Vergueiro H, 
Flamengo (3586-2511). Ter e 
qua, das 17h 0h30, Qui, das 17h 
dá lh Sex e sáb, do meio-dia à Ih. 

Evan, do meto-din às 23h30. 

OTRA 

Uma sereia pintada na parede 

dãas boas-vindas. Ostras fres- 

COM MAIS SEGURANÇA PARA 
CIRCULAR PELAS RUAS, O CARIOCA 
ENCONTRA BOAS NOVIDADES 
ENTRE OS BARES DA CIDADE 

NA SERRA DO RIO, 
CENÁRIO DOS 
ALPES SUÍÇOS 

Hospede-se no Le Canton, em 

Teresópolis, na serra fuminense. 

com 20% de desconto. Em pacote BM 

de feriados, a oferta é de 10% OFF “RR 

podem ser feitas por telefone (21-3616-9500). 

O E 

LILIA CABRAL EM 
CENA AO LADO 
DA PRÓPRIA FILHA 

Em “A lis- 
ta, emcar- 

taz no Tea- 

tro Riachuelo, noCen- 
tro do Ria, Lilia Cabral 

contracena com a fl- 

lha, Giulia Bertolli, 
contando a história de 
uma aposentada que 

se isola em seu aparta- 

mento para fugir do 
coronavírus, Compre 

ingressos com 50% 

OFF, para você e um 
acompanhante. Saiba 
mais no site do Clube, 
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cas são as protagonistas da ca- 
Sd, aberta hã menos de um 

mês pelas sócias do Caju Gas- 
trobar, em Copacabana. Ser- 
vidas em duplas (R$ 12), seis 
unidades (R$ 30) ou dúzia 
(R$ 48), podem vir com pesto 
de alfavaca e castanha ou gra- 
tinadas com parmesão, por 

exemplo. Entre as receitas do 
mar, saladinha de polvo com 
folhas e pitaya (R$ 38). Vi- 
nhos (de R$504 R$200che- 
gam em umadivertida lata de 
tintacom gelo. Rua Belfort Ro- 
xo 58, Copa abana. Dem a aqui, 

do meio-dia à meia-noite. Sex e 
sab, do meto-dia à lh. 

PARQUELAB 
Descolado, é uma espécie de 
laboratório de comes e bebes 
para o Parque Bar, na Lagoa, 

da mesma turma. No jardim 
com néon são servidos petis- 
cos inspirados nas comidi- 
nhas de rua, como coxinha 

de frango com aioli de pápri- 
ca e maionese citrica (R$ 
29,90, com cinco) e sandui- 

che de pastrami com provo- 
lone e picles (Rã 36,90). Pa- 
ra bebericar, drinques como 
o Nosso Bairro (R$ 33,90), 
com gim, limão, xarópe de 

maracujá, água com gás e 
Campari. Rua Pinheiro Gui- 

mardes 91, Botafogo. Qua a 

sab, das 17h à lh. 

QUIOSQUE BURLE EXPERIENCE 
O surfista de ondas grandes 

Carlos Burle finca o pé nas 
areias da Barra com esse re- 

cém-inaugurado quiosque, 

que aposta em comidinhas 
saudáveis e vitaminas, mas 

tambémem drinques e cerve- 

jas. À espetada de camarão 
com alho-poró, vinagrete de 
cebola assada e farofa (R$ 37) 

vai bem com uma Corona(RS 
16) ou um Aperolspritz (R$ 

40). Av, Lúcio Costa s/n, quias- 
que QB 40 (98254-3383). Dio- 

namente, dos 8h ds 2h. 

ZAYA 
Aberta há três meses, à pe- 

quenina dring ueria é a prova 

de que tamanho não é docu- 
mento: no estreito corredor, 

asestrelas siooscoquetéisdo 
argentino Tato Giovanoni, 
eleito o melhor bartender do 
mundo pelo The World's 50 
Best Bars. Nas Laças, muústu- 

rascomoospritzino caju (RS 
37). comlicor deervas Alker- 
mes, espumante, caju, bitter 

de laranja e mel salgado. Para 
acompanhar, criações de Ri- 
cardo Lapeyre, do Escama, 

como os canapés de steaktar- 
tare no mandiopã (R$ 39, 
quatro). Rua Dias Ferreira 64, 

Leblon. Ter q sáb, das 18h às 

2h. Dom, das 14h às 23h. 
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RUTH DE 
AQUINO 
um aquiinoagisbo tom tn 

MURO E US 5 
PASSOS PARA 
FALAR GROSSO 

A voz do ex-juize ex-ministro Sérgio Moro é 

de taquara rachada. Já foi bem pior. Isso o 

tonoaudiologia se quiser ser o Ciro da direi- 

ele mesmo ajudou a eleger em 2018, ras- 
gando a toga. Moro não tem mais como re- 
correr às setinhas do Power-Deltan-Poimt 
ouatelefonemas vazados, agora Ésósua voz 

mesmo e as pausas para o sorrisinho e a cla- 
que, Ele reconhece que esg; aniça nã hora h 
Ainda sai “coupção” em vez de “corrupção” 

Abranches acha que Moro surpreendeu 

por estar bem treinado. No período fora dos 
holofotes, aprendeu a ler notele prompter, 

afalarde um jeito mais palatável para elei- 

tor comum, sem juridiquês. Não tem caris- 
ma, não empo Iga. “Mas, se eu fosse mar- 

queteiro hoje, diria 

bolsonaristas a rrepend idos. que prefe rem 

voz fina a baixo calão, 

O ex-juiz precisa intensificar as aulas de 

ta e fulminar o arquirrival Bolsonaro, que 

deixa nervoso e suando na hora de discursar, “Moro tira parcela importante dos votos O EX-JUIZ PRECISA queo Brasil está que- 
porque uma palavra em falsete saido tom no de Bolsonaro e ameaça seu segundo turno”, INTENSIFICARAS | rendo menosum ca- 
meio da frase. Taquara é uma planta da fami- me disse o sociólogo Sérgio Abranches. “A AULAS DE raespetacularemais 
lia dos bambus. A maioria tem caules ocos. última pesquisa Quaest pergunta se Bolso- | um técnico frio, Só 

Quando a taquara está verde e se quebra o. naro merece mais quatro anos de mandato, FONOAUDIOLOGIA que tem o Lula, nu- 
som é desagradável, estridente E40%dosquevotaramnelcem2018dizem SEQUISERSERO ma trajetória apa- 
Não sei se Moro tem cabeça oca ese está queniomerece. Oeleitoradovolanteecon- CIRODADIREIMAE rentemente incon 

verde ou maduro para uma campanha pre- serv ador, preocupado com adeso rdem bra- FULMINARO testável, E Moro não 
sidencial, mas todos sabemos queogover- sileirae frustrado com a corrupção, e que ARQUIRRIVAL tira voto do | Lula 
no Bolsonaro está pra lá de podre. Moro é acreditou naquele sujeito vindo do nada, Não pode, Seria o al- 
quem mais racha a direita Nãoéopreferido um deputade smediocre que empolgava co- BOLSONARO, QUE goz contra a vitima”, 
la extrema-direita histérica e desarvorada mo durão, esse eleitor abandonou o Bolso- ELE MESMO Claro que o ex- 

(desculpe o pleonasmo). E o candidato dos naro. E éoeleitor do Moro” AJUDOU A ELEGER uizdalLava-latode- 

MANU GAVASSI VOLTA 
CHEIA DE GRACINHA 
g&granseide fazer gracinha”, 
C canta Many Cavassina 

pnúsica de abertura de seu no- 

vo album (não por acaso, inti- 
tulado “Gracinha”. O disco 
está disponivel nas platafor- 

mas digitais de áudio a partir 
de hoje. Todas as nove músi- 
cas foram compostas por Ma- 

nu. couro álbum que tem par- 

ticipaçõesespeciaisde nomes 
como Tim Bernardes e Alice 

et Moi. Para ela, o trabalho é 

urna libertação de todas ascri- 

ticas e amarras que a molda- 

ram até aqui. A ex-BBB conta 
que, enquanto gravava a faixa 
de abertura, por exemplo, 

acabou caindo no choro. 
— Quase desisti de ser 

cantora diversas vezes por- 
que me convenci de que eu 
não era boa. Na terceira vez 

em que fui gravar "“Graci- 

NOVO ÁLBUM 
CHEGA HOJE AO 
STREAMINGE VAI 
GANHAR VERSÃO 
VISUAL: “QUASE 
DESISTI PORQUE 
ME CONVENCI 
DE QUE EU 
NÃO ERA BOA 
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foram as revoltas ocorridas em solo brasileiro? O que 

motivou a criação do movimento Vidas Negras Importam? 

Este livro responde essas e muitas outras questões, explora a rica 

& complexa história dos povos da África e da diáspora africana, 

abri den paid vhevas do poup'aegro ao tecer do miuda); 
k * a 

| HIST RIA * 
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ve ter contratado um “coach vocal”. Na fi- 

liação ao Podemos, Moro controlou me- 

lhor as der rapagens sonoras. Pediu que 
não prestemos atenção em sua voz, mas 

eli suas palavras. Prometeuouviro Brasil. 

Se possivel, senhor juiz, sem nos grampe- 

arilegalmente, sem vazar nossas ligações. 

Porque a rejeição a seu nome só é mendi 
que a de Bolsonaro, que reagiu ao discur- 
so: “Tinham (sic) dois teleprompter lá. O 
cara leu. Não aprendeu nada, não sabe o 

que é ser presidente nem ministro. Até 
que enfim temos uma direita dividida. 

Há youtubers cantores que ensinam a te! 

voz mais afinada. Um deles, Beto Soralli, 
aconselha prestar atenção em três passos. À 

inspiração € expiração, com costelas aber 

tas e umbigo pra dentro. O fechamento das 

pregas (vocais), esticando ou contraindo, 
mas com consciência, escolhendo a hora. E 

finalmente os espaços onde a voz se projeta 
(ressonância). Não dá para ficar oscilando 

sem critério ou controle, diz Sorolli 
Não é quea fonoaudiologia tem tudo a vei 

com a política” Então, Moro, para atiçar ain- 

da mais a tra da família rachadinha e tirar 

Bolsonaro do segundo turno em 2022, não 

esqueça: umbigo pra dentro, pregas no lu- 
gar e expansão da consciência. Para falar 

grosso contra os fascistas. Morô? 

Letraemúsica, nha”, o Lucas (Silveira, pro- 

Ee-BBBelsque  dutorjdisse paraeu perder o 
superou controle. E eu falei: "Eu não 

bloqueio perco o controle”, E isso toi 
so tou a voz: um soconaminhacara, por 
trabalho tem quevioquanto estava me li- 

particpaçõesoe mitando por medo. Esse 
TimBemandes desbloqueio me fez chorar 

eAlite et Ma A artista diz que se deixou 

levar pelo processo de crla- 

ção, pelas melodias e pelas le- 
trasque foram surgindo e sol- 

tou a voz sem ADE A 

No dia 26, "Gracinha vira 
um álbum visual no Disney 
+, idealizado, roteirizado e 

codirigido por Manu, num 
formato que mistura músi- 
caecinema 

IMPORTA 
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Santa-fega E DOS 

IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

CENTRO R$ITE DOM Ruda Con- 

Bis, impedia) dfote aos, 

BOTAFDEO R$970.55 Pré- 
derisões, scódensia, por. 
Apartamento Plim, veia 
Cristo, saia  vzsanda, 
dquarios Ciamários, Loul- 
be, cagiaha, Teia, veviris SE 

reitera cêm br  Cjisê 
Tot HTM PRESSA 
Edi PE] 
O O 

BOTAFÕEO R$PPO DOS To- 
kal imtraestnetors ssito, » 
manhã, varanda, mstão 
Crista, Sado Juntos 

(Sue) c/armmidrros, Emabel- 

ré todinha Lyaga escrita- 
o VER camprocasêre cam 

Aquarisa (solo) bamba ra, 

cspisha, dependisciaa, da 
apre, srfratedos! dpime mas) 
quadra C 29) cossdelarsee 
irasdisergotastro tombo 
Teias r-Baay PTLD A 

BSTAPÕEO R$LD OA mei | 
meira locação, TIM ama 
nd, varandas, Zquartos (5% [o 
tal invasão, Banheiro sociel 
driéiibósia, corinÃos, digam 

tnfragetro fura foto. TDI ca 
Ea 
Dam ir a 

QRO pre idor 

3 Quartos 

Vília 
TEAM 

BITArõão ESA too o Com 
doem oem Super ónfra, La- | 
zm, Segurança, Veranda, Ca 
lho, 4 Cuartas, , dmpia "Sud 
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ba PTLD 
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CTYELHO Excsenta aparia- 
meia fui Ceara Valsa 
próstro priição Conçmada 
Fala smpia Zsuíbes, ireaba, 
Cosinnar dedo, Denhaio sor 
co. aierárico, garagem Toi; 
EF 

o, nad hesatg Mira lã 
ara oa. Tai 

Ei dazo pc] Rosas? 

Santa Teresa 
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GTATERESA  R$1,400 
taxa É Franteico Miara- 
tori 14/00. 4Gm?, Petas, 
coricha, verdmudo, área. 
Ju/nedar. Prónino Romis- 

cha meigo Tarimácia, 

marcados Fiador! depóii 
do. Te SEDÃ, 

o meomadado. Aluguel +con- 
pesrbsis sPTu BS20on,do 
Be Prera legal TIA ao 
tudo de Mercado Princesa 
Migrias Toi (21) TLGa-05DA 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se responsa- 
biliza pela procedência, veraci- 

do 

dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco polo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura exigidos no con- 

tado dos mesmos, sequer por even- 

tunis prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncica é de inteira 
responsabilidade 
Pussoas físicas o jurídicas de má-fé 
podem utilizar um voloulo da comuni- 

cação para fraudar e ludibriar os 

anumctante. 

leitores, ou induzilos em emo. & fim 
o ma 
atá 14H 

até 15h 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa do solicitar um empréstimo ou 

efetuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idóneidade de quem está 

negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
commercial, 
firma reconhecida, 

através de contrato com 

* No contrato devem conter a taxa de 

juros e a forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial 

pessoalmente. 
apenas 

* Fomaça seus dados passóais, por 

fax e/ou telefona, apenas para ampre- 
sas conhecidamente idâneas. 

1 Evite receber documentos via fam. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

depósito sm conta dorrenta, vales 

postais etc.) 

CAciRej:1e, 
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viço port.lh Dir prooriata- 
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ÉS velas 
COPACABANA EpSddoo le 
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Leldom 

2 Quartos 

RE Ss 

LEBLON RSZ000 Bueno ap- 
ba, vada, Jotom, depedidecia 
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Dursates, E air dbisigasaes 
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28 Wrrsssoo. 5 ta ren o 
aa Ta Sr CO Em Ar 
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Fria q AF mma 
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CENTRO Eié 000 Cmalan- 

te Loja! Alga Busco Aires, 
| Proa Ctrômico, Metaniao, 
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| Teislrriddoo Cs Rat: 

ns 
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| tado Porta Hisdes, Rua Ds 
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sino Para Revila reação Ds 
dadens, Tai DEP STS 

| Cuida Ber Bitá 
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CENTRO R$9.006 Porta pí 

| Esrbota” Cobgsretra Linga 
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| maias, da Retrigarada, Penido 
“obra, Vera ts dista Da 
ig ASSEMEBLE Le Teizrra- 

| AMZ7 C56 Refasr? 

E Plato 
| CêNTÃO Eltzpod LOJÃO à 
Pmpmentos 4525 mi) Ri 
EVEUSAMA Excmgeria para 

à Esmtinronto JOTA im 

degirix, Câmara Frigomêeca, 
Monta Corgo) Local Mona- 

à Maio. TRES A TES 
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É | rms 
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Fanta frssicaanadenimoa! Lua 
Mantado Ema Foncionarem- 
da imedizta, 82072, Excolan- 
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Pra Moul Testa 

ação | CU Refadal 

MOVA PI 
ELIMENT 

A DE 

7 deito conbóGas 
DOM CENTRO 

Salas e Andares 
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CENTRO ELES Ga a, Ave 
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Local  Movimentades sima 
Comércio, Mbetrã, vit, 
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ROO 
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slim 
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Poet: EF 
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ca sia grupo de 7 colas, 
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rente Cosa ndo America 
Ha. infessações Tel FORA 

= | ama 
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da feno Pra Caroni 
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O Ra dom 
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dera 
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= beja 
CENTRO RESE MS a ga 
Chesbeo 3502, Misbi ado 
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| Jumo É Sw FRIO Era 

tErE-AADO Corso Roi téis 

Soma 
CENTRO RD 000 Cada 3 
Andares, Luma, Presidente 
Vargas, 1h0m3, Cnda An- 
dai, Linda Vesta, à E prado 

mi, Tola! Segurança, Tos 
TITS TO Deo Ref iras/ 

EEE TER 
CENTRO Bia ironia, andar 
tmciusiva diim?, Junta 
Mercado Financeiro, Tribu- 
nas Asrúporta, Metrô. Wi 

sita informações Tais! 
FER -SSM FLAD SA. 

CINELÁRNIMA  Esertária 
Refsrmads, Recépção 

Masntada, (Mdm7, Wola 

A terra) Jurita 
hietrã, dr Contra, Vagas 
SEM FLADOR c/Próprieto 
so CAPISISIISAM Tels 
GHPRE-Lid Emi: LEMA. 

Prédios Comerciais 

1.300 mr? Antiga 
SMART FIT Loja + 

à Pavimentos, trecho 
MOVIMENTA SS 

dumplo é 
adaptêr 

o mo bérres 
am lojas para 
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BOTAPOSO RSS DOS Lojão 
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saLára De dasado Quanti 
dado De Veda Ibbm, 

Portas Varádas, c/TOTAL 
Vini idade  piNTEROE 
Tesliyisair Cis Ret 

E tora 

COPATADAMA RS? GO Casa 
* Prrimantos, Prósiro Rua 
Bolhar, 7 Gatas, T Ranbeiras, 

2 vagas Garagem, Frómima 
ietrã Combagao FolEEF- 
das Cro fes iris 

BOTAFOGO Eua 19 de Fe- 
emreiro, Ef 50, andares ca- 

Cuévos com J0BMmI E 

Sósigaa cada dedar Presto 
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A 

ÉS els 
COPA ARAMA RSS Snin 
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| E [ H t 
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. miga CELSO Rat 
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EOFPACHDAMA REZJO 
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HE 
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Prédios Comerciais 

ANDARES EM PRÉMIO 
MODERNÍSSIMO 
RUA DA GLÓRIA 
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ai22€) 250 Mar MFA 
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gões Teia MSL-ENPO) 
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Casas 

ÉS era 
Ra) Co iris REIS Casa 
Com Galpio Nica Fundos, Ma 
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pis Seg 
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* 

da 17 Forma, Salão, E Tales, 
Poços a tes anais PO DDS di- 
tosa” ma 
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TalZrr-a 
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Do acordo com o 
art. 5º da CH/BB 

Ec art ITA da 
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do anúncio de 
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idade, cor ou silu= | 

ação lamiliar Du 
qualquer palavra 
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intorprotada como | 
faior discriminas | 

tório, salvo quar- 
do a natureza da 

atividade assim O 

exigir. 
ren =. 

Empregos 

Empregos 

ASS STENTE Admeaseteati: 

va, Empresa na Barra da Ti- 
juca contrata c/emperismria 
Em Excel, Contas a pego, &- 
nubiso de contratas e escri- 
turas é gestão de dfpdnvas 

fita é digiinio Esviar 

Corri vão ciprebentão vala 
ma porá emprego adm 
digna cem 

MIR BONINIGTRATIVO JRa- 
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PBÉi Paco Cosceiiirára He 
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Emmeiar curriocio por Ph recre | 
br sto granel dar com dé 

MLAMICURE (1 maga). tin 
E imed rto pjsslds fa Vis 
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ta, que mes prógimoa. Coa- 
Lita Ta E brRA Ty 
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MOTORISTA Particular d&- 

tro Proruilh agro da Ti- 
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mui iiadoe ptrstoa! beba Perl 

de semana e vagens Ea 
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fslótia para mtoriviaudes 
otara dói bgmais com 
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LDA Vinhos) Bois am Co 
putasena. Oportunicade pera 
JHsch Friday fm do imo 

Bem meertada. lola. Sigho 
inborpssedos amas mat: 
app LO 

| pedindo 

CONDOMINIO DO EDIFICIO 
“BARRAMARES FLAT 

EMPd nº MTO ATO DG EI 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DRD|- 
MARIA. Por toliciação de Se Gindiia corsoca 
mos 07 somboresa condâmimnos paro a Assembiosa 
Carai Ordinária a realizar-se no própró Dra 

prócmo dia 25 de novembro da 2021, és Mind 
Cos er pimeara Qu ge diodo foras EM BEquA- 

[ta e dim Corvocação Com qualquer miimero 

er cor ekônminioas presentes, para detiberar sobre a 

ERquirie Ordem do Lha: a] parir ENO Ce COMmBs 

£o perco de mao PU à etndZo??, Db) Apeesen- 

ão documentos Ceridões co 0º 2º PP gar 

gos, Certidões Megalrãa de Débitos INES, 
FOTS, Coniibuições Preselenciárinas sa de bes 
Esdras. Tabbuios Federais ce Compovanies de tis 
crção é de diuação cCadasicol, c| Fização dó prá 
iabore do Síndico d! Apso ode rgea Pronho 
Orçamentária (DozombrodO!: a moda) a 
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ÇÕES -Devernio Gola Em da Dor o pagamento ne 

Eua Corinarções CONdhoMmPNErs Às peTSlEs QUE 
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Loncórminos, Deverão apsesentar 65 TeSpelhises 

praca rações com frma reconhecida E caso naja 

Ds subsiabedscimernos iormbém daverão estar 

com firma reconhecida [Código Civil - Am 654 6º 
a 2* Arigo 657). Rio de Janairo, 10 de novembro 
da 20. Menaosamente, BAP - Adminiiração de 
Bars Lida Andam Caros Borces 
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MÓVEI SA Q PARA SUA 
DENT NDI=S O 7 07.47: W0]8 

Ad NH 
www.shoppingmatriz.com.br 

Classificados os lo qLoso | 

42 ANOS + 12 LOJAS 

SHOPPING 
VA CHRETO AO BITE 

foi 
COMPRE PELO 
TELEFONE 

MATRIZ | 

FRETE AE IAG 
RÁPIDO €º VEJA 

“ADE DOMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

RIOIGRANDE RIO 3 DIAS | INTERIOR RIO & DIAS 

PARCELAMOS P/ 4 PROJETOS P/ (EINE 
- EMPRESAS E SEX - EMPRESAS 2219-6020 
CONDOMÍNIOS BOLETO E CONDOMÍNIOS 2219-6021 

MiNinra SM DELTA 

1 | f 

4 | | 
vo dj) fm fm fim DR AR 

ta ad 2º a 6º 08 às 18h, Sáb 09 às 14h. 

(£ 

TUDO EM SEM JUROS 

SIGA-NOS 
NAS REDES 
SOCIAIS 

CARTÃO 
BNDES 

48x. 
HCELA MENTA 

DAL. DA DE 1 150,00 

NAS SEGUINTES 

CORES 
FRETO « MONTANA/PRETO « BRANCO 

MESA SECRETÁRIA 
EM "L* PÉ PAINEL 

TAM X 135 X 150L X 45X60P 

GAVETEIRO PARA 

MESA AUXILIAR 
PÉ PAINEL 

P4A X BOL X 45P 

GAVETEIRO FIXO 

COM 2 GAVETÕES 

ATAXL 46 XP 45 

ARMÁRIO BAIXO 
2 PORTAS 
TáCM X L:TSCM X P: 38CM 

GAVETEIRO MÓVEL 

LOM 4 GAVETAS 

A:SBXL 38 XP:47 

MESA SECRETÁRIA 
PE PAINEL 

T4A X 135L X 6OP 

ARMÁRIO ALTO 
2 PORTAS 
BOX LTS XP 3 

To de 
Fr | ad LO ” 

] F 
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| Pai Mi. Er 
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MESA - 2 GAVETAS 

A vViala PRI à visita EM à uiet j a : e q na À vista SFM k k À dista fatal 

P ' r 
cnçosios em las se adapl 

colar dc ssderho rruio 

ventilação constante, A 

POLTRONA PRESIDENTE 
fa lhEA | LHRELA 

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 

COM BASE PRETA 

TUREBA - TECIDO AZUL 

PERA PRESIDENTE 

COURO EGOLÔNSIIO 
MS ETSTEM - VENEZA 

CADEIRA DIRETOR 
SPACE 255 - BRAÇO RETO 
SUPERLIGHT 

TAMBÉM TEMErS 
NACOR PRETA 

S08 CONSULTA A vista 509,00 À vista 799,00 À vista 229,00 

ENTREGA / SAC 
0800 282 5025 

3626-1267 
1626-1268 
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Rua do Rosário, 133 Anénica Aprio lojas: UM PDS 
2508-8435 | 2509-4353 2411-2541] 
A naToT.AS2s É) DRT0I-0321 

NITEROI! CENTRO 
Rus da Conceição, 155 

MEZE TODO? | MEZB- TODA 

É) 99906-1385 

FENHA OFFICE CENTER 
dg Bras, 10540 SHOWEDOM DE MÓVEIS 
ATE | ORA TROS (GUIDO - TRAD 

O 997704641 
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, Jonario, SÉ Sertima 2150 - E e A 

25-2666 [3325 

Asia NOS DOMINGOS 

Cento 

a) s9n83- 1225 O 99809. 7446 
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doe. Duo do Caxiás, 395 

MS -ATE - DE ASA 

(lu) 9724-1061 

angu raso mbloictias PIRATININGA NOVA NELA 
Est Franoiioo da Cruz Nunés, 5200 Rum Otávio Tarquena, 202 
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| 99701-0679 [8 | 99762. 0624 
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A Prot Alvaro À 
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CAMPO GRANDE 
ESTACIONAMENTO 

1 rela aiii - 1 Canna, 


